รายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
(สนับสนุนทุนโดยโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน)
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จัดทาโดย
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

สารบัญ
หน้า
๑. งบประมาณที่ได้รับและการสนับสนุนทุนทาโครงงาน
๒. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
๓. การดาเนินงาน
๓.๑ ส่วนที่ ๑ : การพัฒนานักเรียนและสามเณร
๓.๑.๑ ค่ายอิคคิวซัง – โรงเรียนวัดไผ่ดา แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย
๓.๑.๒ ค่ายอิคคิวซัง – โรงเรียนพระปริยัติธรรมภาคเหนือ
๓.๑.๓ ค่ายสมองกลฝังตัว และสร้างชิน้ งาน ๓ มิติ – โรงเรียน ทสรช., โรงเรียน
พระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

๓.๒ ส่วนที่ ๒ : ประกวดผลงานดีเด่น (เฉพาะกลุ่มโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม)
๓.๓ ส่วนที่ ๓ : สนับสนุนให้นักเรียนและสามเณรเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
ภาคผนวก ๑ รายละเอียดโครงงานประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาคผนวก ๒ รายละเอียดโครงงานประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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รายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(สนับสนุนทุนโดยโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน)

--------------------------------------------------มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทา “กิจกรรม
สนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนในชนบท” ขึ้น เพื่อสนับสนุนทุนให้นักเรียนในชนบทให้จัดทาโครงงานหรือนวัตกรรมด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นโรงเรี ย น ชุ ม ชน ตลอดจนส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเกิ ดการเรีย นรู้ผ่าน
กระบวนการทาโครงงาน
ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนกวดวิชาวีบาย เดอะเบรน (We By the Brain) ให้การสนับสนุน
งบประมาณสาหรับใช้ในการดาเนินกิจกรรมเป็นเงิน ปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดให้มีคณะกรรมการดาเนินกิจกรรมสนับสนุนทุนทา
โครงงานของนักเรียนในชนบท โดยมีนายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธาน และเปิดโอกาสให้นักเรียนส่ง
ข้อเสนอโครงงานเข้าประกวด จากนั้นคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีประโยชน์และมีคุณภาพในเชิง วิชาการ และส่ง
มอบทุนให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทาโครงงาน รวมเป็นเงินดาเนินงานซึ่งทางโรงเรียนกวดวิชาวีบาย เดอะเบรน (We By
the Brain) ให้การสนับสนุนจานวน ๕ ปี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยในปี ๒๕๖๐ ทาง วี
บาย เดอะเบรน ได้ให้การสนับสนุนเป็นจานนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑. งบประมาณที่ได้รับและการสนับสนุนทุนทาโครงงาน
มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนสามเณรและนักเรียนจัดทาโครงงานตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (๕ ปี) รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๒๙๓,๒๑๑ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยสิบเอ็ด บาทถ้วน) เฉลี่ยปีละประมาณ ๒๕๘,๖๔๒.๒๐ บาท
(สองแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์) โดยรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณรายปี เป็นดังนี้
ปี/ปีการศึกษา วี บาย เดอะเบรนสนับสนุนทุนทาโครงงาน
เงินสนับสนุนทุนทาโครงงาน
๒๕๕๖
๓๐๐,๐๐๐ (๑๘ ก.ค. ๒๕๕๖)
ค่าใช้จ่ายจริง ๑๑๒,๗๘๙ บาท
๒๕๕๗
๓๐๐,๐๐๐ (๑๕ พ.ค. ๒๕๕๗)
ค่าใช้จ่ายจริง ๑๓๑,๗๘๖ บาท
๒๕๕๘
๓๐๐,๐๐๐ (๑๘ เม.ย. ๒๕๕๙)
ค่าใช้จ่ายจริง ๑๖๖,๕๖๘ บาท
๒๕๕๙
๓๐๐,๐๐๐ (๑๘ เม.ย. ๒๕๕๙)
ค่าใช้จ่ายจริง ๔๔๐,๔๕๘ บาท
พระปริยตั ิธรรม ๒๑๓,๒๑๐ บาท, ทสรช. ๒๒๗,๒๔๘ บาท
๒๕๖๐
๔๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายจริง ๔๔๑,๖๑๐ บาท
(๑๔ ม.ค. ๒๕๖๐, ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐)
พระปริยตั ิธรรม ๒๒๔,๗๕๔ บาท, ทสรช. ๑๘๘,๐๔๑ บาท
เอกชนสอนศาสนาฯ ๒๘,๘๑๕ บาท
รวมทั้งสิ้น
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายจริง ๑,๒๙๓,๒๑๑ บาท
คงเหลือ
๑,๖๐๐,๐๐๐ - ๑,๒๙๓,๒๑๑ = ๓๐๖,๗๘๙ บาท
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

หน้า | ๑

จากงบประมาณที่โรงเรียนกวดวิชาวีบาย เดอะเบรน (We By the Brain) สนับสนุนจานวน ๕ ปีที่ผ่านมาเป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ อนุมัติงบสนับสนุนสามเณรจัดทาโครงงานตั้งแต่ปี การศึกษา
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๓,๒๑๑ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) คงเหลือสะสม
สาหรับใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๐๖,๗๘๙ บาท (สามแสนหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)
อนึ่ง ในปี ๒๕๖๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานขอความอนุเคราะห์งบประมาณสาหรับสนับสนุนทุนทาโครงงานสมองกลฝังตัว
ให้แก่นักเรียนและสามเณรจากโรงเรียนภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ เพิ่มเติมจาก “มูลนิธิเพื่อการศึกษา
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (CNC)” เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเมื่อรวมกับงบประมาณที่โรงเรียนกวดวิชาวี
บาย เดอะเบรน (We By the Brain) จะสนับสนุนในปี ๒๕๖๑ จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) จะมีเงินสาหรับ
ดาเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งสิ้นเป็นเงิน ๘๐๖,๗๘๙ บาท (แปดแสนหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)
๒. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่ปี ๑๕๕๐ จนถึงปี ๒๕๖๐ มีโรงเรียนตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จานวน ๖๑ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.)
จานวน ๓๑ แห่ง, โรงเรียนพระปริยัติธรรม จานวน ๒๖ แห่ง และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จานวน ๔ แห่ง ดังนี้
กลุ่มโรงเรียน
กลุ่มแรก :
โรงเรียน ทสรช.
ภาคกลาง (๕ โรงเรียน)
กลุ่มสอง :
โรงเรียน ทสรช.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๗ โรงเรียน)
กลุ่มสาม :
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ภาคเหนือ
(๑๕ โรงเรียน)

กลุ่มสี่ :
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ภาคอีสาน
(๙ โรงเรียน)
กลุ่มห้า :
โรงเรียน ทสรช.
ภาคเหนือ (๑๓ โรงเรียน)

ปีที่เข้าร่วม
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก
โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จ.นครนายก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จ.จันทบุรี
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี
๒๕๕๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จ.ยโสธร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จ.ขอนแก่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จ.บุรีรมั ย์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จ.เลย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จ.อานาจเจริญ
๒๕๕๔ โรงเรียนเชียงกลางปริยตั ิศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนวัดน้าไคร้นันทชัยศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนวัดบุญยืน จ.น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยตั ิธรรม จ.น่าน
โรงเรียนวัดนาราบวิทยา จ.น่าน
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา จ.น่าน
โรงเรียนวัดเมืองราม จ.น่าน
โรงเรียนวัดฟ้าสวรรค์ จ.น่าน
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่
โรงเรียนร้องเข็มวิทยา จ.แพร่
โรงเรียนเชตวันวิทยา จ.แพร่
โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จ.แพร่
โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา จ.แพร่
โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา จ.พะเยา
โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลาปาง
๒๕๕๙ โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดบ้านโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดสระกาแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนกันทรลักษณ์ธรรมวิทย์ จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ จ.ศรีสะเกษ
๒๕๕๙ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จ.ลาปาง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จ.พิษณุโลก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ.พะเยา
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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กลุ่มโรงเรียน

ปีที่เข้าร่วม

กลุ่มหก :
โรงเรียน ทสรช. ภาคใต้
(๖ โรงเรียน)
กลุ่มเจ็ด :
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม (๔ โรงเรียน)
กลุ่มแปด :
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ภาคกลาง (๒ โรงเรียน)

๒๕๕๙

๒๕๕๙

๒๕๖๐

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จ.แพร่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จ.ตาก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.น่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จ.พัทลุง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จ.นราธิวาส
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จ.ชุมพร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎ์รธานี จ.สุราษฎ์รธานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ.กระบี่
โรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ จ.ยะลา
โรงเรียนบากงพิทยา จ.ปัตตานี
โรงเรียนวัดไผ่ดา แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี
โรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

๓. การดาเนินงาน
สืบเนื่องจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีดาเนิน
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในโครงการฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
จั ด ท าโครงงานหรื อ นวั ต กรรมด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส่ งเสริ ม ให้ เ กิ ด ทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และเรี ย นรู้ ผ่ า น
กระบวนการทาโครงงาน อันเป็นทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ ได้แก่ คิดอย่างเป็นระบบ
คิดเป็นแก้ไขเป็น ทางานกับผู้อื่นได้ ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมนาเสนอผลงานในเวทีต่างๆ โดยผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาส
ให้นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควต้าพิเศษ โดยการดาเนินงานในแต่ละปีแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การพัฒนานักเรียนและสามเณร
ส่วนที่ ๒ ประกวดผลงานดีเด่น (เฉพาะกลุ่มโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม)
ส่วนที่ ๓ สนับสนุนให้นักเรียนและสามเณรเข้าร่วมเวทีวิชาการ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ได้เชิญนักวิชาการและหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว การสร้างชิ้นงาน ๓ มิติ และ Internet of Things ให้แก่นักเรียนและสามเณร โดยจัดกิจกรรมค่าย ๓ ค่าย
ต่อเนื่อง แล้วให้นักเรียนจัดทาข้อเสนอเพื่อขอรับทุนทาโครงงาน (สนับสนุนงบประมาณโดยโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน)
แล้วจัดให้มีกิจกรรม Show&Share เพื่อให้นักเรียนและสามเณรได้นาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตั วของตนเองเป็นประจา
ทุกปี (จัดในช่วงเวลาเดียวกับ Thailand Robofest Junior เพื่อให้นักเรียนและสามเณรได้เข้าร่วมส่งผลงานในเวทีระดับประเทศ
ดังกล่าว) ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมนาเสนอผลงานในเวทีต่าง ๆ โดยผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในโควต้าพิเศษ หรือวิธีรับตรง

ค่ายสมองกลฝังตัว/
ค่ายอิคคิวซัง ค่าย ๑

ค่ายสมองกลฝังตัว/
ค่ายอิคคิวซัง ค่าย ๒

ค่ายสมองกลฝังตัว/
ค่ายอิคคิวซัง ค่าย ๓

นักเรียน/สามเณร จัดทาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนจาก We by The Brain
นักเรียน ทสรช.เข้าร่วมเวทีต่างๆ อาทิ สิ่งประดิษฐ์ วช.,NSC/YSC,JSTP,2BKMUTT

Show & Share
เวทีนาเสนอผลงาน
สามเณร, นักเรียน ทสรช.

“สนามเด็กเล่นหุ่นยนต์”
เวทีระดับประเทศ

จัดโดย มูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตามพระราชดาริฯ
(ในเดือนมิถนุ ายนของทุกปี)

จัดโดย สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์
(ในเดือนมิถนุ ายนของทุกปี)

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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ตารางแสดงข้อมูลนักวิชาการและหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมดาเนินกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๖๐
ค่าย
ค่ายอิคคิวซัง
โรงเรียนวัดไผ่ดา
ค่ายอิคคิวซัง
ภาคเหนือ
ค่ายสมองกลฝังตัว
(๔๔ โรงเรียน, ๔ ภาค)

นักวิชาการ/หน่วยงานเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
โดย ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ (ม.เชียงใหม่)
มรภ. อุตรดิตถ์ (สถานที่,นักวิชาการ)
นายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษา ทสรช.
ดร.เรวัตร ใจสุทธิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มรภ. อุบลราชธานี (สถานที่,นักวิชาการ)
มรภ. อุตรดิตถ์ (สถานที่,นักวิชาการ)
มรภ. สงขลา (สถานที่,นักวิชาการ)
มรภ. พระนคร (นักวิชาการ)

กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนวัดไผ่ดา และโรงเรียนเครือข่าย

จานวน
๔ แห่ง

ปีที่เข้าร่วม
๒๕๖๐

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคเหนือ

๑๕ แห่ง

๒๕๕๔

โรงเรียน ทสรช. ภาคกลาง
โรงเรียน ทสรช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียน ทสรช. ภาคเหนือ
โรงเรียน ทสรช. ภาคใต้
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ

๕ แห่ง
๗ แห่ง
๑๓ แห่ง
๖ แห่ง
๔ แห่ง
๙ แห่ง

๒๕๕๐
๒๕๕๒
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙

๓.๑ ส่วนที่ ๑ การพัฒนานักเรียนและสามเณร
ในแต่ละปีของการดาเนินงานกิจกรรม ฝ่ายเลขานุการโครงการจะจัดค่ายอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและสามเณรจานวน ๓ ครั้ง
ดังนี้
๓.๑.๑ ค่ายอิคคิวซัง – โรงเรียนวัดไผ่ดา แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี
ในปี ๒๕๖๑ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้ บันทึกข้อตกลงร่วมมือกันใน
การดาเนินงาน “โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม (โรงเรียนวัดไผ่ดา
แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย)” เพื่อดาเนินกิจกรรมพัฒนาสามเณรของโรงเรียนวัดไผ่ดาและโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี
ให้มีความสามารถและทักษะที่เป็นนวัตกรรมและความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้ง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและสามเณรที่มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ และคุณสมบัติของนักเรียน
ความร่วมมือนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน มทร.ธัญบุรี เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ และ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ พร้อมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกแบบและดาเนินกิจกรรมพั ฒนา
ดังกล่าว
ในปี ๒๕๖๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ สวทช. และ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมค่ายอิคคิวซัง ณ มทร.ธัญบุรี จานวน ๓
ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๕๙ คน (นับไม่ซ้า) ประกอบด้วย สามเณร ๕๑ รูป, ครู ๘ คน/รูป จาก ๒ โรงเรียน

สามเณรเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
ด้วยบอร์ด KidBright

กิจกรรมสร้างรถแข่ง เขียนโปรแกรมบน
บอร์ด KidBright พร้อมบังคับผ่านมือถือ

ทาโครงงานสมองกลฝังตัว
ด้วยบอร์ด KidBright

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

หน้า | ๔

ค่าย
ค่าย ๑

กิจกรรมพัฒนา
 กิจกรรมพัฒนาครู: พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม และการทาโครงงานสมองกลฝังตัว
ด้วย KidBright เพื่อเป็นพี่เลี้ยงสาหรับทาโครงงานของสามเณร
 กิจกรรมพัฒนานักเรียน: เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Block (Block Programming)
(ผู้เข้าอบรม : สามเณร ๕๑ รูป, ครู ๘ คน/รูป, จาก ๒ โรงเรียน)

ค่าย ๒

 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บน KidBright และประยุกต์ใช้อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
 กิจกรรมรถแข่ง
(ผู้เข้าอบรม : สามเณร ๕๑ รูป, ครู ๘ คน/รูป, จาก ๒ โรงเรียน)
 ทาโครงงานสมองกลฝังตัวด้วย KidBright
(ผู้เข้าอบรม : สามเณร ๓๕ รูป, ครู ๔ คน/รูป, จาก ๒ โรงเรียน)

ค่าย ๓

เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา
KidBright

อิเล็กทรอนิกส์

๓.๑.๒ ค่ายอิคคิวซัง – โรงเรียนพระปริยัติธรรมภาคเหนือ (๑๕ แห่ง)
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ร่วมกับ สวทช., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
อุตรดิตถ์ ได้ดาเนิน “โครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคเหนือ ” โดยมี
ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักวิชาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่สามเณร และ ดร. กิติศักดิ์ เกิดโต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมนักศึกษาพี่เลี้ยง ๑๕ คน จากทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย เป็น
พี่เลี้ยงประจากลุ่มให้แก่สามเณรที่เข้าร่วมกิจกรรม และลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือ โดยในปี ๒๕๖๑ มีการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
ค่าย
กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา
อบรมครู  กิจกรรมพัฒนาครู: พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม และการทาโครงงานสมองกลฝัง
KidBright
ตัวด้วย KidBright เพื่อเป็นพี่เลี้ยงสาหรับทาโครงงานของสามเณร
(ผู้เข้าอบรม: ครู ๔๐ คน/รูป, จาก ๑๕ แห่ง ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จ.น่าน)
ค่าย ๑  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสาหรับทาโครงงานด้วย KidBright
 Mini Project/การใช้งานโปรแกรมออกแบบ ๓ มิติ
(ผู้เข้าอบรม : สามเณร ๖๓ รูป, ครู ๑๗ คน/รูป, จาก ๑๒ โรงเรียน ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ)
ค่าย ๒  สร้างสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง - สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวที่เชื่อมต่อ IoT
(ผู้เข้าอบรม : สามเณร ๖๐ รูป, ครู ๒๘ คน/รูป, จาก ๑๔ โรงเรียน ณ ม.เชียงใหม่)
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ สวทช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดค่ายอิคคิวซัง
จานวน ๓ ครั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๙๓ คน (นับไม่ซ้า) ประกอบด้วย สามเณร ๖๓
รูป, ครู ๓๐ คน/รูป จาก ๑๕ โรงเรียน

ครูเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
ด้วยบอร์ด KidBright

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสาหรับทา
โครงงานด้วย KidBright/Mini Project/การใช้
งานโปรแกรมออกแบบ ๓ มิติ

ทาโครงงานสมองกลฝังตัว
ด้วยบอร์ด KidBright/GoGo Board

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

หน้า | ๕

๓.๑.๓ ค่ายสมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน ๓ มิติ – โรงเรียน ทสรช. (๓๑ แห่ง), โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ
(๙ แห่ง) และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (๔ แห่ง)
ในปี ๒๕๕๐ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เชิญนายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่กลุ่มนักเรียนจาก
โรงเรียน ทสรช. ในจังหวัดนครนายก ก่อนขยายไปยังโรงเรียน ทสรช. ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาได้เชิญ ดร.เร
วัตร ใจสุทธิ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนักวิชาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
อิเล็กทรอนิกส์
ต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็น “เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดาริ” ได้เข้าร่วม
เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัวและสร้างชิ้นงาน ๓ มิติให้แก่กลุ่มโรงเรียนในโครงการฯ จานวน ๔๔ แห่ง ประกอบด้วย
โรงเรียน ทสรช. (๓๑ แห่ง), โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ (๙ แห่ง) และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (๔ แห่ง)
ในปี ๒๕๖๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ สวทช. และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน ๔ แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด
ค่ายสมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน ๓ มิติ พร้อมสนับสนุนนักวิชาการ จานวน ๑๕ ครั้ง (๓ ค่ายต่อเนื่อง, ๔ ภูมิภาค) โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (นับไม่ซ้า) จานวน ๖๑๙ คน (นักเรียน ๕๔๒ คน, ครู ๗๗ คน) จาก ๔๔ โรงเรียน ประกอบด้วย
(๑) กลุ่มโรงเรียน ทสรช. มีผเู้ ข้าอบรมจานวน ๔๔๖ คน (นักเรียน ๓๙๓ คน, ครู ๕๓ คน) จาก ๓๑ โรงเรียน
(๒) กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ มีผู้เข้าอบรม ๑๒๐ คน (นักเรียน ๑๐๑ คน, ครู ๑๙ คน) จาก ๙ โรงเรียน
(๓) กลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีผเู้ ข้าอบรม ๕๓ คน (นักเรียน ๔๘ คน, ครู ๕ คน) จาก ๔ โรงเรียน
กิจกรรมพัฒนา
ค่าย เรียนรู้ต่อวงจร
เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา
สมองกลฝังตัว
สมองกลฝังตัว
3D-Printing
อิเล็กทรอนิกส์
มัธยม ๑ – ๓
มัธยม ๔ – ๖
ค่าย ๑ หุ่นยนต์ BEAM* เขียนโปแกรมแบบ Block เขียนโปแกรมแบบ Block เรียนรู้การสร้าง KidBright อิเล็กทรอนิกส์
บน KidBright
บน KidBright และการใช้ ชิ้นงาน ๓ มิติ
งาน Sensor
ค่าย ๒ หุ่นยนต์ BEAM* เขียนโปแกรมแบบ เขียนโปแกรมแบบ Block หุ่นยนต์ไต่ราว
ผสมบอร์ด
Block บน KidBright บน KidBright เชื่อมต่อ
(มอเตอร์/การ
KidBright และการใช้งาน Sensor
NETPIE
ออกแบบแขนกล)
ค่าย ๓ สร้างผลงานของตนเอง - สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวที่เชื่อมต่อ IoT
ลิฟต์
มีชิ้นส่วน ๓ มิติ สร้างจาก 3D-printer
(มอเตอร์, Arduino)
และนาเสนอผลงานในงาน Show & Share
หมายเหตุ * หุ่นยนต์ BEAM (Biology, Electronics, Aesthetics, Mechanics) เป็นหุ่นยนต์อย่างง่ายที่สร้างจากสวิทช์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
(เช่น วงจรเปรียบเทียบ) โดยไม่ใช้การเขียนโปรแกรม หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ใด ๆ

๓.๒ ส่วนที่ ๒ ประกวดผลงานดีเด่น (เฉพาะกลุ่มโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม)
ในการด าเนิ นงาน ฝ่ า ยเลขานุ ก ารโครงการได้ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า และให้ ค าปรึ ก ษาผ่ า นทางโทรศั พ ท์ และ
Facebook ตลอดจนให้คาแนะนาระหว่างการเข้าค่าย โดยเมื่อนักเรียนดาเนินการแล้วจะจัดส่งผลงานในรูแบบเอกสาร และวีดิ
ทัศน์แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พิจารณาตัวผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน วีดิทัศน์ผลงาน ตลอดจนการติดตาม
ความก้าวหน้าที่ผ่านมา คณะกรรมการสนับสนุนทุนทาโครงงานของโรงเรียนในชนบทจะประชุมตัดสินคัดเลือกโครงงานดีเด่นในแต่
ละปีเพื่อมอบของรางวัลเป็นกาลังใจในการทาโครงงาน ภายใต้ชื่อ “Show & Share : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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นักเรียนและสามเณรที่ได้รับทุนสนับสนุนทาโครงงาน จะจัดทาสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของตนเอง แล้วนาเสนอใน
งาน Show & Share : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ที่จัดเป็นประจาทุกปีในเดือนมิถุนายน (การจัดงานครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จัด
กิจกรรม ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ) มีจานวนโครงงานที่เข้าร่วมสะสมตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ดังนี้
ปีการศึกษา 
๒๕๕๖
กลุ่มโรงเรียน 
เวทีนาเสนอ
ทสรช. ภาคกลาง
๓๑ โครงงาน*
ทสรช. ภาคอีสาน
๑๕ โครงงาน*
ทสรข. ภาคเหนือ
๖ โครงงาน*
ทสรช. ภาคใต้
พระฯ ภาคเหนือ
๑๔ โครงงาน
พระฯ จ.ศรีสะเกษ
พระฯ วัดไผ่ดา
เอกชนสอนศาสนาฯ
รวม ๖๖ โครงงาน**

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

Show&Share2015

Show&Share2016

Show&Share2017

Show&Share 2018

๖ โครงงาน*
๙ โครงงาน*
๒ โครงงาน*
๑๕ โครงงาน
๓๒ โครงงาน

๗ โครงงาน*
๖ โครงงาน*
๔ โครงงาน*
๑๙ โครงงาน
๓๖ โครงงาน

๒๐ โครงงาน
๑๐ โครงงาน
๑๓ โครงงาน
๘ โครงงาน
๒๐ โครงงาน
๑๐ โครงงาน
๑ โครงงาน
๘๒ โครงงาน

๑๐ โครงงาน
๑๐ โครงงาน
๑๕ โครงงาน
๑๐ โครงงาน
๒๐ โครงงาน
๑๘ โครงงาน
๑๐ โครงงาน
๘ โครงงาน
๑๐๑ โครงงาน

หมายเหตุ * เป็นโครงงานที่นักเรียนออกค่าใช้จ่ายทาโครงงานด้วยตนเอง
** ปี ๒๕๕๖ มีโครงงานมานาเสนอจานวนมาก เนื่องจากเป็นโครงงานสมองกลฝังตัวและโครงงานคอมพิวเตอร์

ในปี ๒๕๖๑ งาน Show & Share 2018 : สิ่งประดิษฐสมองกลฝังตัว จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บ้านวิทยาศาสตร์
สิรินธร อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน ๖๗๒ คน จากสถานศึกษา ๖๓ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน
ทสรช. (ครู-นักเรียน ๓๔๖ คน, ๒๖ แห่ง), โรงเรียนพระปริยัติธรรม (ครู -สามเณร ๑๘๘ คน/รูป, ๒๑ แห่ง), โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม (ครู-นักเรียน ๔๙ คน, ๔ แห่ง), โรงเรียนราชินี (ครู-นักเรียน ๑๓ คน, ๑ แห่ง), มหาวิทยาลัยราชภัฏ (อาจารย์-นักศึกษา
๔๗ คน, ๕ แห่ง) และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ (ครู-นักเรียน ๒๙ คน, ๖ แห่ง) เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
กิจกรรม
กิจกรรมสร้างชิ้นงาน
๓ มิติ ด้วย 3D-Printer
ประกอบโครงงานลิฟต์
การแข่งขันหุ่นยนต์
BEAM วิ่งจับเส้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕ ทีม (๔๕ คน)
 นักเรียน ๑๐ ทีม (๓๐ คน)
 สามเณร ๒ ทีม (๖ รูป)
 นักเรียน ร.ร.เอกชนสอนศาสนาฯ ๓ ทีม (๙ คน)
ผู้เข้าร่วม ๗๘ ทีม (๑๕๖ คน)
 นักเรียน ๕๓ ทีม (๑๐๖ คน)
 สามเณร ๑๗ ทีม (๓๔ รูป)
 นักเรียน ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ๑ ทีม (๒
คน)
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ ๗ ทีม (๑๔ คน)

ผู้ได้รับรางวัลเด่น
กลุ่มรางวัลเหรียญทอง จานวน ๑ กลุ่มคือ
๑) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖
จังหวัดน่าน
๑) รางวัลชนะเลิศ : ทีมดอนมงคล ๐๑
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา
จังหวัดน่าน
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ : ทีมจิตอารีย์ ๐๑
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จติ อารีย์
จังหวัดลาปาง
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ :
- ทีม THOR โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
จังหวัดนครนายก
- ทีม RPK 55 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕
จังหวัดตาก

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๑๙ ทีม (๓๕๗ คน)
สมองกลฝังตัว
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๔ ทีม (๔๒ คน)
 นักเรียน ๕๑ ทีม (๑๕๓ คน)
 สามเณร ๔๖ ทีม (๑๓๘ รูป)
 นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
๘ ทีม (๒๔ คน)

ผู้ได้รับรางวัลเด่น
๑) ระดับอุดมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ : โครงงานระบบควบคุมแขนกล
- มรภ. พระนคร กทม.
๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- รางวัลชนะเลิศ : โครงงานการเปิด-ปิดอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่านระบบ internet ระยะ ๒
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ : โครงงานเครื่องขาย
ปากกาอัตโนมัติ โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา
จังหวัดน่าน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ : โครงงานระบบแปลง
เกษตร IOT โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗
จังหวัดกระบี่
๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- รางวัลชนะเลิศ : โครงงาน Helmet Hero : หมวก
กันน็อคช่วยชีวิต โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ : โครงงานระบบนับจานวน
ปลาอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา
จังหวัดนครนายก
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ : โครงงาน Automatic
Fertilizer Spreader โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓.๓ ส่วนที่ ๓ สนับสนุนให้นกั เรียนและสามเณรเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
๓.๓.๑ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนภายใต้มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จานวน ๑๐ ทุนการศึกษาต่อปี ใน
๕ สาขาคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ , สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา ๔ ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา ๒๕๕๙ –
๒๕๖๒) โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา และสนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท/คน (ในปีการศึกษา
๒๕๕๙ สถาบันฯ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาจานวน ๘ ทุน ต่อมาปีการศึกษา ๒๕๖๐ สถาบันฯ ขยายทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีก ๒
ทุน รวมเป็น ๑๐ ทุน)
สาหรับนักเรียนทุนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เชิญคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดาริฯ คือ นายมนู อรดีดลเชษฐ์ , นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ และนางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล พร้อมทั้งเชิญนายจิระศักดิ์
สุวรรณโณ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนและสามเณรที่มีผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้าน
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่า มีนักเรียนและสามเณรที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสมข้างต้น จานวน ๒๑ คน และ
สถาบันฯ ได้สัมภาษณ์เลือกนักเรียนและสามเณรเข้ารับทุนการศึกษาของสถาบันฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๑๐ ทุน ใน ๕ สาขา
โดยมีกาหนดการเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันมีนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จานวน ๓๕ ทุน รายละเอียดดังนี้
รุ่นที่ ๔ : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์ จานวน ๑๐ คน (เข้าศึกษาใน เดือน
มิถุนายน ๒๕๖๒)
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
หมายเหตุ

ชื่อ-นามสกุล
นายโชติวัฒน์ ตรุษดี
สามเณรดาเกิง ไกรไพบูลย์
สามเณรสุรพงษ์ มนตรีวงษ์
สามเณรพฤทธิ์ สุนทอง

สามเณรภครพงษ์ แจ่มแจ้ง
นางสาวอภิญญา ตาลสาร
นายบุญส่ง ทรงประธีปกุล
นายพงษ์บดินทร์ โสชนะ
นางสาวรุจจิรา ชมภู
นางสาววนชิยา อินทร์เพ็ง

โรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จ.ขอนแก่น
โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม จ.น่าน
โรงเรียนวัดสระกาแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จ.พิษณุโลก
โรงเรียนราชปีะชานุเคราะห์ ๔๘ จ.จันทบุรี
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จ.นครนายก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จ.พิษณุโลก

สาขาที่สมัคร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมการผลิตยานยนต์

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน สนับสนุนให้นักเรียน ได้เรียนวิชาแคลคูลัส และสถิติ ในช่วงปิดภาคเรียน
เพื่อปูพื้นฐาน ๒ วิชา ก่อนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รุ่นที่ ๓ : ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จานวน ๑๐ คน
เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย (GPAX)
ปี ๒๕๖๑
ในสาขาวิชา
๑) นายอนุวัฒน์ กุณนะวัน
โรงเรียนวัดนาราบวิทยา จ.น่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๓๘
๒) นายธนศักดิ์ สมรัตน์
โรงเรียนวัดสระกาแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๖๓
๓) นายนนทวัฒน์ วุฒิคา
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๔.๐๐
๔) นายวิเชตฐ์ อภิภูวัฒนพงษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ.พะเยา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๒.๗๗
๕) น.ส.บุษบาวรรณ มะลิทอง โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" จ.นครนายก วิศวกรรมอุตสาหการ
๓.๗๓
๖) น.ส.กรรณิการ์ เหง้าโอสา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร วิศวกรรมอุตสาหการ
๓.๕๙
๗) นายนัทพงศ์ จ๋าวกิตติวัฒนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ.พะเยา วิศวกรรมการผลิตยานยนต์
๒.๕๐
๘) นายธวัชชัย ศรีวิชัย
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่
วิศวกรรมการผลิตยานยนต์
๒.๗๕
๙) น.ส.จิราทิพย์ บุญมี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จ.บุรีรมั ย์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
๓.๘๑
๑๐) นายยศวร เกศประสิทธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
๓.๐๖
ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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รุ่นที่ ๒ : ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จานวน ๙ คน (สละสิทธิ์จานวน ๑ คน)
เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย (GPAX)
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
ในสาขาวิชา
๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๑) สามเณรปัญจพล สุทธะ
โรงเรียนดอนมงคลสันติสุขวิทยา จ.น่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๕๐ ๒.๙๙
๒) สามเณรนที อัมชาติ
โรงเรียนวัดนาราบ จ.น่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๘๕ ลาออก
๓) นางสาวสารนิติ์ ทรงศิริวงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จ.เลย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๘๘ ๓.๒๖
๔) นางสาวปานชนก การวิไล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๓.๗๕ ๓.๖๔
๕) นายปัญญา นัดทะยาย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๓.๕๐ ๒.๘๓
๖) นายพิศิษฐ์ แดนเจริญ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด วิศวกรรมการผลิตยานยนต์
๔.๐๐ ๓.๑๕
๗) นายศิฎฒิภัต ธรรมเกสร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ๔.๐๐ ๓.๗๖
๘) นางสาวเพ็ญนภา สุขเพ็ง โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"จ.นครนายก วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ๓.๘๑ ๓.๗๑
๙) นายเศวต ศรีเศวต
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"จ.นครนายก วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ๓.๔๔ ๓.๔๔
หมายเหตุ

* นางสาวพัชริดา พันธะสา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ. สกลนคร สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษา ผู้ปกครองให้ศึกษา ณ มรภ.สกลนคร

รุ่นที่ ๑ : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จานวน ๖ คน (สละสิทธิ์จานวน ๒ คน)
เกรดเฉลี่ย (GPAX)
ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
ในสาขาวิชา
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๑) นายเสถียร มาสา
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๙๔ ๒.๙๖ ๒.๗๗
๒) นายวิชัย แสนย้าง
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๐๔ ๒.๙๖ ๓.๐๘
๓) นายพงศธร เรืองสุชา
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๓.๔๓ ๓.๗๒ ๓.๘๑
๔) นายพิทวัส มีชะคะ
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๓.๙๓ ๓.๙๐ ๓.๘๙
๕) น.ส.จุฑามาศ หาญสุโพธิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จ.เลย
วิศวกรรมอุตสาหการ
๒.๔๔* ๒.๖๕ ๒.๖๕
๖) นายอภินนท์ อนุวัฒน์กุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จ.พะเยา วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ ๓.๐๔* ๒.๙๖ ๒.๗๖
หมายเหตุ

* ผลการเรียน F ในวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม ๑

๓.๓.๒ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สืบเนื่องจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันใน
การดาเนินงาน “โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม (โรงเรียนวัดไผ่ดา แผนกสามัญ
ศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย)” เพื่อดาเนินกิจกรรมพัฒนาสามเณรของโรงเรียนวัดไผ่ดาและโรงเรียนเครือข่าย ให้มีความสามารถและ
ทักษะที่เป็นนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะ
พิ จารณาสนั บสนุ นทุ นการศึ กษาให้ แก่ นั กเรี ยนและสามเณรที่ มี ผลงานจากการเข้ าร่ วมกิ จกรรมพั ฒนาทั กษะการเขี ยนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ และคุณสมบัติของนักเรียน
รุ่นที่ ๒ : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ มทร.ธัญบุรี จานวน ๓ คน (เข้าศึกษาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒)
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
คณะที่สมัครเรียน
๑) สามเณรอริย์ธัช ขันหล่อ
โรงเรียนวัดไผ่ดา จ.สิงห์บุรี คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๒) สามเณรอภิชาต กันภัยเพื่อน โรงเรียนวัดไผ่ดา จ.สิงห์บุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓) นางสาวพัชญา ส่าดู
ร.ร.ราชฯ ๒๒ จ.แม่ฮ่องสอน คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า | ๑๐
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

รุ่นที่ ๑ : ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ มทร.ธัญบุรี จานวน ๕ คน

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

เข้าศึกษา

สามเณรวัชรากร คาภีระ
นายศรเทพ สิมมะลี
นายชัยรัตน์ แซ่สง
นางสาวนิธิมา สุหระ
นางสาวณัฐกานต์ ศรีขวัญช่วย

โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลาปาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จ.เลย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จ.เลย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ.กระบี่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จ.กระบี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เกรดเฉลี่ย ปี ๒๕๖๑
(GPAX)
ขอพักการเรียน
๒.๗๐
๑.๘๗
๒.๕๕
๒.๕๒

หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ก่อนจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือฯ ระหว่าง มูลนิธิฯ สวทช. และ มทร.ธัญบุรี

๓.๓.๓ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานจากโครงการฯ เสนอต่อสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเพื่อพิจารณา
สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพิจารณานักเรียนตามเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัยและคุณสมบัติของนักเรียน ทั้งนี้
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวปิยพร หนูตา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
เข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยจะเข้าศึกษาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
๓.๓.๔ นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยโควต้าพิเศษ
ด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอก
คอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ (การรับด้วย Portfolio) จานวน ๓ คน โดยระบุคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร ข้อ ๑.๔.๒ ว่า เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวที่เป็นโครงงานที่เขียน
โปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ด้วยบอร์ดต่าง ๆ อาทิ GoGoBoard, Raspberry Pi, Arduino, KidBright, Micro bit และเป็นผลงาน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวที่ได้รับรางวัลลาดับต้นๆ ของเวทีการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับเขตพื้นที่การศึกษา
หรือระดับประเทศ
ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานโรงเรียนในโครงการฯ ให้นักเรียนที่มีผลงานได้ สมัครเข้ารับคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถทางดานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอรการศึกษา คณะ
ครุศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ (การรับดวย Portfolio) พบว่า มีนักเรียนสมัครจานวน ๗ คน จาก ๕ โรงเรียน และมี
นักเรียน “ผ่านการพิจารณา” ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ จานวน ๓ คน (เริ่มเข้าศึกษาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒) ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
ผลงานที่ส่งให้พิจารณาใน Portfolio
๑) นางสาวกนกอร ปันอิน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖
๑) โครงงาน รปภ. อัจฉริยะ
จังหวัดน่าน
๒) โครงงาน ระบบนับจานวนคนแสดงผ่านทาง
แอปพลิเคชั่น Line
๒) นางสาวทิพอักษร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏ์รธานี ๑) โครงงาน เครื่องบาบัดน้าเสียพลังงานแสงอาทิตย์
อินทะสร้อย
จังหวัดสุราษฏ์รธานี
๒) โครงงาน โคมไฟปรับระดับแสงอัตโนมัติ
๓) นางสาวธมนวรรณ
โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ
๑) โครงงานชุดอุปกรณ์ควบคุมแสงอัตโนมัติในห้อง
ศรีม่วง
จังหวัดนครนายก
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า | ๑๑
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภาคผนวก ๑
รายละเอียดโครงงานประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
<ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น>

๑. โครงงานป้ายไฟวิ่ง
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. สามเณรวรณัน พันธ์แก่น
๒. สามเณรวัชระ วงษ์คา
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์
๒. นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณที่ใช้
๓,๙๙๓ บาท
ที่มาและความสาคัญ
โครงงานป้ายไฟวิ่ง เป็นโครงงานที่นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันโดยใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ โครงงานป้ายไฟ
วิ่งเวอร์ชั่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นจากป้ายไฟวิ่ง เวอร์ชั่นแรก ซึ่งมีแค่ระบบการแสดง ตัวอักษรตามที่ถูกป้อนไว้ในโค้ดเท่านั้น ทางคณะผู้จัดทาจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาโครงงานให้มีระบบที่น่าสนใจมาก ขึ้น โดยให้ป้ายไฟวิ่ง มีการทางานที่เสถียรภาพกว่าเดิม และ ทาได้มากกว่าการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้แนวคิดในการ สร้าง และ แนวทางในการพัฒนาจากการอบรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมีคณะวิทยากรที่คอยแนะนาสอนเกี่ยวกับการ
เขียนโปรแกรม ระบบ รวม ไปถึงการใช้งาน อุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ดังนั้น คณะผู้จัดทา
มีแนวคิดที่จะพัฒนาป้ายไฟวิ่งที่สามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิ์ภาพ คือ สามารถแสดงค่าอุณหภูมิ
สามารถแสดงค่ า ความชื้ น และ สามารถแสดง
ข้อความต้อนรับได้
หลักการทางาน
ป้ายไฟวิ่งนี้สามารถทางานได้ ๒ ระบบคือ
๑. เมื่อมีความเคลื่อนไหวในบริเวณป้ายไฟวิ่ง ป้ายไฟวิ่งจะทาการตรวจจับความเคลื่อนไหวและแสดง ข้อความว่า welcome
๒. เมือ่ ไม่มีการเคลื่อนไหวระบบจะทาการตรวจค่าอุณหภูมิและความชื่น แล้ว แสดงค่าที่ตรวจจับได้ผ่านจอ LED
ผลของการทดสอบ
โครงงานป้ายไฟวิ่งสามารถทางานได้ปกติ เมื่อมีความเคลื่อนไหวในบริเวณ
ป้ายไฟวิ่ง ป้ายไฟวิ่งจะทาการ ตรวจจับความเคลื่อนไหวและแสดงข้อความว่ า
welcome หากไม่มีการเคลื่อนไหวระบบจะทาการตรวจค่า อุณหภูมิและความชื่น
จากนั้นแสดงค่าตรวจจับที่ได้ผ่านจอ LED
ข้อเสนอแนะ
ควรที่ จ ะมี ป้ า ยไฟที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า นี้ เ พื่ อ ที่ เ ราจะได้ อั พ โหลด code
ภาษาไทยลงไปได้เนื่องจากป้ายไฟที่ ใช้อยู่มีขนาดเล็กมากเกินไปจึงทาให้ขนาดของ
ตัวอักษรไม่พอดีกับจอ LED และ ควรจะมี Sensor ตรวจจับความ เคลื่อนไหวที่
เสถียรกว่านี้
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๒. โครงงานเครื่องเปิดปิดไฟอัตโนมัติด้วยเสียงตบมือ
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. สามเณรวันชัย สุวรรณ์
๒. สามเณรศุภลักษณ์ ศรีวงษ์
๓. สามเณรเอกราช งามศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นางสาววนิดา โวหาร
๒. นายเชษฐา บุญเฮ้า
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณที่ใช้
๒,๕๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ นับว่ามีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาสิ่งของต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ตั ว อย่ า งเช่ น
หลอดไฟที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของมนุษย์ โดยมนุษย์
ได้ เ ล็ งเห็ น ความส าคั ญ ของการประหยั ด พลั ง งาน โดยการปิ ด
หลอดไฟทุ ก ครั้ ง เมื่ อ ไม่ ใ ช้ ง าน ซึ่ ง ในบางครั้ ง เราอาจจะมี ก าร
หลงลืม ด้วยเหตุดังกล่าว คณะผู้จัดทาจึงประดิษฐ์อุปกรณ์ควบคุม
การเปิด - ปิดหลอดไฟด้วยระบบเสียง เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้งาน ทาให้ไม่เสียเวลาเปิด-ปิดไฟ หมดปัญหาการลืมปิด
หลอดไฟ ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง และยังป้องกันการถูก
ไฟดูด และไฟช็อต หากระบบเกิดการชารุดเสียหาย หรือผู้ใช้ขาด
ความระมัดระวัง

การทางานของระบบ
๑. ตบมือ ๑ ครั้ง >> หลอดไฟ “ติด”
๒. ตบมือ ๒ ครั้ง >> หลอดไฟ “ดับ”

หลักการทางาน
๑. กรณี “เปิดหลอดไฟ” ตบมือจานวน ๑ ครั้ง เมื่อ Sound Detection Sensor ได้รับสัญญาณเสียงจะส่งสัญญาณให้บอร์ด
Arduino เพื่อส่งสัญญาณให้ Relay ซึ่งทาหน้าที่คล้ายสวิตซ์เปิด – ปิด หลอดไฟทางานโดยจ่ายกระแสไฟให้แก่หลอดไฟ
หลอดไฟจึง “สว่างขึ้น”
๒. กรณี “ปิดหลอดไฟ” ตบมือจานวน ๒ ครั้ง เมื่อ Sound Detection Sensor ได้รับสัญญาณเสียงจะส่งสัญญาณให้บอร์ด
Arduino เพื่ อ ส่ งสั ญญาณให้ Relay ซึ่ งท าหน้ า ที่ค ล้ายสวิต ซ์เปิ ด – ปิ ด หลอดไฟ ตั ด การจ่า ยกระแสไฟให้แก่หลอดไฟ
หลอดไฟจึง “ดับ”
ผลของการทดสอบ
ระบบสามารถทางานได้ตรงตามที่โปรแกรมไว้ คือ เปิดหลอดไฟ เมื่อได้
ยินสัญญาณเสียง “ตบมือ ๑ ครั้ง” และ ดับหลอดไฟ เมื่อได้ยินสัญญาณเสียง “ตบ
มือ ๒ ครั้ง”
ทั้งนี้ การทางานของ Sound Detection Sensor หากตบมือเบาเกินไป
บางครั้งมีการตรวจจับสัญญาณไม่ได้
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๓. โครงงานเครื่องวัดส่วนสูงแบบดิจิตอล
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. สามเณรชนะชัย บุญใส
๒. สามเณระวัชชัย คาวี
๓. สามเณรภูเดช กอนไทสง
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นางสาววนิดา โวหาร
๒. นายเชษฐา บุญเฮ้า
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณที่ใช้
๓,๑๕๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
จากการด าเนิ น การตรวจสุ ข ภาพ ชั่ ง น้ าหนั ก และวั ด ส่ ว นสู ง ให้ กั บ
สามเณรในแต่ละครั้งจะใช้ครูฆราวาสเป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งดูไม่เหมาะสมสาหรับ
การวั ด ส่ ว นสู งและค่ า ที่ ไ ด้ อ าจมี ก ารผิ ดพลาด ดั งนั้ น ทางโรงเรี ย นจึ งได้ จั ด ท า
โครงงานนี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค่ า การวั ดส่ว นสูงมี ค วามถู ก ต้อ งแม่น ย ามากขึ้ น และ
สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาแนวทางการส่ งเสริมสุขภาพอนามั ย ของ
สามเณรนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
หลักการทางาน
“เครื่องวัดส่วนสูงเเบบดิจิทัล ” ออกแบบด้วยระบบสมองกลฝังตัว โดยมีบอร์ด
Arduino เป็นส่วนประมวลผล เมื่อกดสวิสต์สั่งงาน ระบบจะเริ่มทาการตรวจวัด
โดยสั่งให้ Ultrasonic sensor ตัวซ้ายส่งคลื่นเสียงออกไปเมื่อกระทบกับวัตถุจะ
สะท้อนคลื่นกลับมาที่ Ultrasonic sensor ตัวขวามือ จากนั้นจะคานวนระยะทีไ่ ด้
เพื่อแปลงค่าดังกล่าวออกมาเป็นส่วนสูง และแสดงค่าที่จอแสดงผล
ผลของการทดสอบ
เครื่องวัดส่วนสูงแบบดิจิทลั ที่คณะผู้จัดทาสร้างขึ้นทดสอบ โดยการวัดความสูงให้แก่นักเรียนสามเณรในโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๒๐ รูป พบว่า ค่าส่วนสูงที่วัดได้ “ค่อนข้างแม่นยา” โดยคิดเป็นร้อยละ ๙๕ จากจานวนกลุ่มตัวอย่าง ๒๐ รูป

หมายเหตุ: ค่าความสูงในตารางเป็น “ค่าเฉลี่ย” จากการทดสอบวัดจานวน ๓ ครั้ง
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๔. โครงงานระบบความคุมการรดน้าอัตโนมัติ
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. สามเณรกตัญญู จันทร์ดวง
๒. สามเณรเจษฏา วันตา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายพิรพัฒน์ แก้วแสน
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณที่ใช้
๓,๒๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เ ทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าและมีการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียน
ศรีเกษตรวิทยา ได้ดาเนินโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการทาโรงเพาะเห็ด และการปลูกพืชผักหมุนเวียน โดยถ้าพืชผัก
ได้รับน้าในปริมาณที่ไม่เหมาะสมต่อความต้องการพืช ผักก็จะเจริญเติบโต ออกดอก ออกผล ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย การให้น้าใน
ประมาณทีเ่ หมาะสมจึงจะทาให้ได้ผลผลิตที่ดี เพราะเล็งเห็นความสาคัญข้อนี้ จากการศึกษาวิธปี ระยุกต์ใช้เทคโนโลยีสาหรับการควบคุม
ระบบรดน้าพืชผักคณะผู้จัดทาโครงงาน คิดว่าการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการและควบคุมการรดน้าจึงเป็นผลดีต่อการ
เพาะปลูกพืชชนิดต่อบนพื้นที่เกษตรของโรงเรียน พร้อมทั้ง เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลแปลงเกษตรของโรงเรียน ทาให้เกิด
“โครงงานระบบควบคุมการรดน้าอัตโนมัติ” ขึ้นมา
หลักการทางาน
โครงงานระบบควบคุมการรดน้าอัตโนมัตินี้จะพิจารณาจากความชื้นของดินบนแปลงเกษตรที่ปลูกผักกาดขาวปลีเป็นปัจจัยหลัก
โดยเมื่อค่าความชื้นในดินลดน้อยลงถึงเกณฑ์ที่พืชผักต้องการตามที่ศึกษามาและกาหนดตั้งไว้ ระบบรดน้าอัตโนมัติก็จะปล่อยน้าไปให้
แปลงพืชผัก และเมื่อค่าความชื้นในดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดที่ปลูกอยู่ ระบบจะตัดการส่งจ่ายน้า
การให้น้า เนื่องจากมีระบบรากตื้น เมือ่ ขาดน้าจะชะงักการเจริญ พืชจะแสดงอาการขาดโบรอน การใหความชื้นสูงเกิน ไป
อัตราการระบาดของโรคสูง ต้องการความชื้นพอเพียงและสม่าเสมอ โดยเฉพาะระยะที่ห่อหัว หรือ ประมาณ 10-12 นิ้วตลอด
ฤดูปลูก หรือรักษาความชื้นร้อยละ ๗๐ – ๘๐ ของความสามารถในการอุมน้าของดิน
อ้างอิงจาก: รศ. นิพนธ์ ไชยมงคล https://vegetweb.com

ผลของการทดสอบ
จากการศึกษาพบว่า “ผักกาดขาวปลี” ที่เป็นตัวแทนการศึกษานั้นต้องรักษาความชื้นในดินในอยู่ในระดับร้อยละ
๗๐ – ๘๐ ของความสามารถในการอุ้มน้าในดิน คณะผู้จัดทา ทาการเก็บข้อมูลการทางานของระบบเปรียบเทียบกับค่าความชื้นในดิน
ซึ่ง Soil Moisture Sensor ตรวจวัดได้ สรุปว่า "โปรแกรมการรดน้าที่ตั้งไว้ สามารถทางานได้ถูกต้องตามความต้องการ” โดยการเก็บ
ข้อมูลของโครงงานระบบควบคุมการรดน้านี้ เป็นเพียงแบบจาลอง หากต้องต่อยอด “บนแปลงปลูกจริง” จาเป็นต้องวัดความเจริญ
เติมโตของ “ผักกาดขาวปลี” ว่า เจริญเติบโตได้ดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๕. โครงงานมัคคุเทศก์อัจฉริยะ ระยะที่ ๒
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. สามเณรชัยณรงค์ จันทพันธ์
๒. สามเณรกฤตพงศ์ มนตรีวง
๓. สามเณรอนุเทพ แตงกวารัมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
พระทัศน์ สุทฺธสีโล
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดสระกาแพงใหญ่
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณที่ใช้
๔,๒๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากวัดสระกาแพงใหญ่นอกจากจะมี สถาบันการศึกษา
อย่างโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระกาแพง ใหญ่แล้วยังมีปราสาทหิน
โบราณวัดสระกาแพงใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีและยั งเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอยู่เป็นประจา ทาให้จาเป็นต้องมี
มัคคุเทศก์นาเที่ยวอยู่เสมอ ทางนักเรียนโรงเรียนวัดสระกาแพงใหญ่จึงได้
จัดทาโครงงาน “มัคคุเทศก์อัจฉริยะ” ขึ้นมา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ภายใน
วัด โรงเรียน เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงนักท่องเที่ยวอีกด้วย
หลักการทางาน
“มัคคุเทศก์อัจฉริยะ” ระยะที่ ๑ นั้นใช้ PIR Motion Sensor Module ซึ่งเป็น Sensor ที่ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว
ของสิ่งมีชีวิตที่มีการแพร่รังสีอินฟราเรดออกจากร่าง โดยใช้การตรวจจับรังสีอินฟราเรดที่พาดผ่านตัว Sensor โดยเมื่อมีคนเคลื่อน
ผ่านกล่องอุปกรณ์ Sensor ก็จะทาการเปลี่ยนค่าและส่งไปยัง Arduino หากการเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวคงอยู่นานเกิน ๕ วินาที จะ
สั่งให้ Voice Module ทางาน โดยเล่นเสียงที่บันทึกไว้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปราสาทหินโบราณวัดสระกาแพงใหญ่
“มัคคุเทศก์อัจฉริยะ” ระยะที่ ๒ พัฒนาต่อยอดในเรื่องของการการแสดงภาพบนจอ LED โดยเมื่อ Sensor ตรวจจับความ
เคลื่อนไหว ตรวจจับสิ่งเคลื่อนไหวได้ก็จะส่งผลไปยัง Raspberry Pi จึงทาให้ Raspberry Pi ส่งต่อไปยังลาโพง และยังมี LED CD
หน้าจอแสดงผล TFT (Thin Film Transistor) ที่ช่วยให้ดูภาพปราสาทอีกด้วย
ผลของการทดสอบ
ระบบสามารถทางานได้จริงตามที่โปรแกรมไว้ โดยเมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินผ่านบริเวณที่ตั้งอุปกรณ์ PIR Sensor หรือ
อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวสามารถตรวจจับได้ร้อยละ ๙๙ หากอยู่ในระยะจับสัญญาณ และเสียงบรรยายที่ตั้งไว้ ทางานได้ถูก
โดยหากมีผู้สนใจนาไปพัฒนาต่อยอด สามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลที่มีคุณภาพมากกว่า “แบบจาลอง” นี้ได้ เพื่อ
การแสดงผลที่สวยงามและหลากหลายมากยิ่งขึ้น

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๖. โครงงานระบบเตือนภัยการถูกโจรกรรมทรัพย์สินในที่พัก
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. สามเณรอมรเทพ ทานะเวช
๒. สามเณรคงศักดิ์ ทองอาบ
๓. สามเณรนนทวัฒน์ แหล่พั่ว
อาจารย์ที่ปรึกษา
พระทัศน์ สุทฺธสีโล
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดสระกาแพงใหญ่
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณที่ใช้
๓,๐๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระกาแพงใหญ่ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดสระกาเเพงใหญ่ซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
สาคัญประจาจังหวัดศรีสะเกษ ทาให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าและออกภายในบริเวณวัด และโรงเรียนตลอดเวลา ซึ่งในบางครั้งจะมี
มิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาในรูปของนักเที่ยวเพื่อขโมยสิ่งของต่าง ๆ ภายในวัด ประกอบกับเมื่อปีที่ผ่านมาที่พักของสามเณรเคยมีการถูกงัด
เข้าไปขโมยของ ทาให้มีการสูญเสียของมีค่าหลายอย่าง และเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทามีความคิดว่า นอกจากช่วยกันระมัดระวัง
เป็นหูเป็นตาดูแลสังเกตแล้ว หากมีเครื่องมือที่ช่วยตรวจจับและแจ้งเตือนเวลามีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าไปในบริเวณที่เป็นเขตที่พักของสามเณร
ก็อาจจะช่วยลด และป้องกันปัญหาดังกล่าวได้
หลักการทางาน
เริ่มการทางานโดยโปรแกรมค่าใคอมพิวเตอร์
เพื่อตั้งรหัสผ่าน หลังจากนั้นหากมีคนเดินผ่านเข้ามาใน
ระยะตรวจจับของ Sensor ค่านั้นจะส่งไปยัง Arduino
เพื่อสั่งการไปยัง Buzzer Module ให้ส่งเสียงเตือน
และเสียงดังขึ้นแล้ว จะหยุดก็ต่อเมื่อใส่รหัสผ่านทีต่ ั้งค่า
ไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัว Keypad
ผลของการทดสอบ
ผลการดาเนินงานของโครงงานระบบเตือนภัยการถูกโจรกรรมทรัพย์สินในที่พัก สามารถช่วยในเรื่องของการบอกสัญญาณของ
บุคคลที่เข้าออกภายในที่พักของนักเรียนในเวลาที่ไม่เหมาะสม หรือมีบุคคลอื่นที่จะเข้ามาลักทรัพย์ภายในบริเวณวัด ที่พักของนักเรียน

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๗. โครงงานแบบจาลองเครื่องขายปากกาอัตโนมัติ
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. สามเณรสุวพีร์
สมฤทธิ์
๒. สามเณรภูวนาท สิทธิ
๓. สามเณรนันทิพัฒน์ ปาลาอาจ
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวศิวพร จิณะแสน
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนเชียงกลางปริยตั ิศึกษา
จังหวัดน่าน
งบประมาณที่ใช้
๔,๗๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากโรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา มี
ห้องสหกรณ์และมีการขายอุปกรณ์ทางการเรียนเพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน แต่กาหนดเวลาให้
การเปิด-ปิด เป็นเวลา เพราะมีปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ที่
ดูแลห้องสหกรณ์ในการขายของ เพราะถ้านักเรียน
ต้ อ งซื้ อ ปากกา นอกเวลาที่ ส หกรณ์ ก าหนด ก็ ไ ม่
สามารถซื้อปากกาได้ ทาให้นักเรีย นไม่มีปากกามาใช้
ในการเรียนการสอน ผู้จัดทาจึงอยากจะแก้ไขปัญหา
เรื่องนี้ จึงได้คิดทาโครงงานตู้ขายปากกาขึ้น
หลักการทางาน
เงื่อนไขการทางานของระบบคือ รับเฉพาะเหรียญ ๕ บาท
๑. เมื่อหยดเหรียญ ลงไปในตู้ขายปากกาโดนสวิทช์ที่ติดตรงช่อง
หยดเหรี ย ญ ก็ จ ะสั่ งให้ ม อเตอร์ ท างานให้ เ ปิ ด ช่ อ งปากกา
เตรียมไว้
๒. ผู้ ซื้ อ กดสวิ ท ช์ เ ลื อ กปากกา (เมื่ อ กดสวิ ท ช์ เ ลื อ กปากกา
มอเตอร์ก็จะปล่อยปากกาลงช่องรับปากกา
ผลของการทดสอบ
๑. ตู้สามารถนับจานวนเหรียญที่หยอดลงในช่องหยอดเหรียญได้
ตามที่โปแกรมไว้
๒. ตู้สามารถจ่ายปากกาสีได้ถูกต้องตามที่ผู้ซื้อกดปุม่ เลือกได้ แต่
บางครั้งตัวเฟืองที่เป็นกลไกลในการปล่อยปากกาลงช่องจ่าย
ยังทางานไม่เสถียร

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๘. โครงงานระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าในห้องเรียนอัตโนมัติ
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. สามเณรธีรภัทร แก้วมณี
๒. สามเณรกิตติภณ แคว้งใจ
๓. สามเณรกิตติภูมิ ทองคา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายเศรษฐพงศ์ นันภิวงค์
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา
จังหวัดน่าน
งบประมาณที่ใช้
๑,๒๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
โรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา จังหวัดน่าน ประสบปัญหามีสามเณรไม่ค่อยปิดไฟในห้องเรียนหลังจากเมื่อไม่มีใครอยู่ภายในห้อง
จึงทาให้ค่าไฟของโรงเรียนค่อนข้างสูง จากปัญหาดังกล่าวนี้ โรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา จึงได้คิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้
สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นการลดพลังงานไฟฟ้าไม่ให้สิ้นเปลือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และสร้างความเป็นระเบียบในการเรียนการสอน
หลักการทางาน
การทางานของระบบจะโดย GoGo Board ในการควบคุมการทางานของระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียน ผ่านการตรวจจับความ
เคลื่อนไหว โดยมีหลักการทางาน คือ Infrared Sensor ตรวจจับนักเรียนหรือคนอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ห้อง หากตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ GoGo
Board ก็จะสั่ง Relay ปล่อยกระแสไฟฟ้าให้แก่หลอดไฟโดยอัตโนมัติ แต่ถ้า Sensor ตรวจแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวภายในเวลา ๓๐ นาที
GoGo Board ก็จะสั่ง Relay ตัดกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ พร้อมสามารถสั่งการไปทางโปรแกรม Telegram เพื่อส่งข้อมูลการเปิด-ปิด
ไฟให้เจ้าของระบบทราบ

ผลของการทดสอบ
โครงงานการปิด-เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องเรียนอัตโนมัตินี้ สามารถใช้ได้จริงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือการนาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างสมบูรณ์และเสริมสร้างทักษะให้กับผู้สร้างโครงงานให้มีประสบการณ์จากการเรียนรู้เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๙. โครงงานแบบจาลองการทางานลิฟต์
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. สามเณรอานนท์ สุฤทธิ์
๒. สามเณรสรศักดิ์ สารแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายศิวะนันท์ บัวนิติสกุล
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยตั ิธรรม
จังหวัดน่าน
งบประมาณที่ใช้
๑,๕๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันการเดินทางขึ้นอาคารสูงหรือการขนส่งสินค้าขึ้นอาคาร
สู ง ๆ นั้ น ใช้ ก ารล าเลี ย งด้ ว ยลิ ฟ ท์ ไ ฟฟ้ า เป็ น หลั ก ลิ ฟ ต์ จึ งถื อ ได้ ว่ า เป็ น
อุปกรณ์อานวยความสะดวกที่สาคัญยิ่งต่อการดาเนินชีวิตในเมืองใหญ่ ๆ ที่
ประกอบไปด้วยอาคารสานักงาน อาคารที่อยู่อาศัยสูง ๆ ทั้งนี้ ลิฟต์เป็ น
อุ ป กรณ์ ที่ อ าศั ยการท างานของมอเตอร์ ไฟฟ้ า รอก เฟื อ ง และการถ่วง
น้าหนัก ประกอบการเขียนโปรแกรมควบคุม ทาให้ลิฟต์สามารถเคลื่อนที่
ขึ้น-ลง และจอดตามชั้นที่ต้องการได้ การทางานดังกล่าวค่อนข้างมีความ
ซับซ้อน ทางคณะผู้จัดทาเล็งเห็นว่า หากทาการจาลองระบบการทางาน
ลิฟต์ จะสามารถช่วยในเรื่องของการเรียนรู้ในหลาย ๆ สาขาวิชา และยั ง
สามาถช่ ว ยพั ฒ นาการคิ ดแบบมี ระบบได้ จึ งเสนอขอจั ดท า “โครงงาน
แบบจาลองการทางานของลิฟท์” แล้วใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ 3 มิติ ช่วย
ในการออกแบบชิ้นส่วนบางชิ้น เพื่อประหยัดต้นทุน
หลักการทางาน
“โครงงานแบบจ าลองการท างานของลิ ฟ ท์ ข นาด ๔ ชั้ น ” ออกแบบให้
ด้านหน้าลิฟท์มีสวิทซ์กดเลือกชั้นที่ต้องการทั้ง ๔ ชั้น การทางานจะเป็น ดังนี้
๑. กดเลือกชั้นที่ต้องการให้ลิฟต์จอด เช่น ต้องการให้ลิฟต์จอดทีช่ ั้น ๒
กดนสวิทซ์ชั้นที่ ๒
๒. เมื่อลิฟต์เคลื่อนตัวจนถึงชั้นที่ ๒ ระบบจะสั่งการไปที่ Servo Motor
ให้ประตูหน้าลิฟท์เปิด ออกด้วย หลังจากนั้น ๑ นาที ประตูจะปิด
เองอัตโนมัติ
ผลของการทดสอบ
จากการทดลองโครงงานลิฟต์สามารถทางานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถทางานเลื่อนจากชั้น ที่ ๑ ไปชั้นที่ ๔ ได้และ
สามารถเลือกชั้นได้ตามที่ต้องการโดยกดสวิตซ์ทั้งด้านนอกและด้านในของลิฟต์
ปัญหาและอุปสรรค์
ในการทาโครงงานจะต้องมีชิ้ นงานที่ต้องใช้เครื่องพิมพ์ ๓ มิติ ในการพิมพ์ชิ้นส่วน เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีเครื่องพิมพ์
ดังกล่าว จาเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพิมพ์ชิ้นงานที่ต้องการ
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๑๐. โครงงานตัวนับจานวนคนเข้าใช้ห้องสมุด ระยะที่ ๒
คณะผู้จัดทาโครงงาน สามเณรณัฐวัฒน์ เลิศเตชะพัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายศิวะนันท์ บัวนิติสกุล
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยตั ิธรรม
จังหวัดน่าน
งบประมาณที่ใช้
๑,๕๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากโรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีได้จัดให้มีห้องสมุดในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ บริการในการสืบค้นข้อมูลในด้านต่างๆ ซึ่งแต่ละวันมีนักเรียนเข้า
ใช้บริการจานวนวันละประมาณ ๒๐๐ กว่ารูป ดังนั้น เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทางคณะผู้จัดทาโครงงานได้เสนอขอทุนทา “โครงงานนับ
จานวนคนเข้าใช้ห้องสมุด” เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลจานวนสามเณรที่เข้าใช้บริการห้องสมุดในแต่ละวัน และสามารถนามาเป็น
ข้อมูลระบบสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนสามเณรได้สนใจใช้บริการ ค้นคว้าหาความรู้ใน
ห้องสมุดให้มากขึ้น ผลจากการทาโครงงานดังกล่าวพบปัญหาว่า “บางช่วงเวลาที่ไม่มีคนเข้าใช้ห้องสมุด แต่ไฟฟ้าในห้องยังถูกเปิดทิ้งไว้”
ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของโรงเรียน คณะผู้จัดทาโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะขยายผลของโครงงาน
โดยเพิ่มเติมระบบการควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าให้ห้องให้สัมพันธ์กับช่วงเวลาที่นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด จึงเกิดเป็น “โครงงานตัวนับ
จานวนคนเข้าใช้ห้องสมุดระยะที่ ๒” ขึ้น
หลักการทางาน
“โครงงานตัวนับจานวนคนเข้าใช้ห้องสมุดระยะที่ ๒” นี้แบ่งระบบการทางานออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. ส่วนการนับจานวน คือ การนับจานวนคน เมื่อมีคนเดินผ่าน ณ ทางเข้า ซึ่งตัดกับทางเดินของแสง Infrared ทาให้
ค่าสัญญาณเปลี่ยน บอร์ดจะนับจานวนคนไปเรื่อย ๆ จนกว่าห้องสมุดจะปิด พร้อมแสดงผลทางหน้าจอ LCD ที่ติดตั้ง
ไว้ พร้อมระบบจะบันทึกกราฟของจานวนผู้เข้าใช้ใน ๑ วัน ไว้เป็นสถิติ และ จะช่วยเปรียบเทียบได้ว่า วันใดที่มีคนมา
เยี่ยมชมมากที่สุด และ น้อยที่สุด ซึ่งสามารถนาไปดาเนินการทางสถิติได้
๒. ส่วนการควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้า คือ หลอดไฟจะทางานก็ต่อเมื่อ Sensor ตรวจจับได้ว่ามีคนเข้า ๑ คนใช้ห้องสมุด
ผลของการทดสอบ
ระบบสามารถทางานตามคาสั่งของ Algorithm ของโปรแกรมที่เขียนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยการทดสอบการควบคุม
อุปกรณ์ในแบบต่าง ๆ แล้วพบว่า การควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นเป็นไปตามการทางานของระบบได้ดี และสามารถควบคุมการเปิดปิด
หลอดไฟได้ตามที่ตั้งไว้

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๑๑. โครงงานการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบ Internet ระยะ ๒
คณะผู้จัดทาโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่ศึกษา
งบประมาณที่ใช้

๑. สามเณรศุภกร จันอินทร์
๒. สามเณรนริศ กุมาร
นายศิวะนันท์ บัวนิติสกุล
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยตั ิธรรม
จังหวัดน่าน
๑,๐๐๐ บาท

ที่มาและความสาคัญ
เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิคความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ ตลอดจน
ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทางานให้ดียิ่งขึ้นและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะผู้จัดทาโครงงานจึงเสนอของบประมาณ
สนับสนุนการทาโครงงานในหัวข้อ “การปิด - เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” เพื่อนาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจาวันให้
เกิดประโยชน์ที่มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
จากการทาโครงงานดังกล่าว ทางคณะผู้จัดทาได้พัฒนาต่อยอดโดยเพิ่มระบบรายงานผลทางภาพถ่าย (Telegram) เพื่อ
ตรวจสอบการทางานของระบบ และพัฒนาต่อเป็นระบบตรวจเช็คบ้านในกรณีที่เจ้าของบ้านไม่อยู่เป็นเวลานาน ๆ เพื่อป้องกันขโมยหรือ
มิจฉาชีพต่อไป
หลักการทางาน

การทางานของ “การ ปิด - เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต” แบ่งออกเป็น ๓ ระบบ คือ
๑. ระบบควบคุมการปิด - เปิด อัตโนมัติ จะทางานเมื่อ
 อุณหภูมิสูงกว่าที่กาหนด = เปิดพัดลม
 แสงสว่างต่ากว่าที่กาหนด = เปิดไฟ
โดยเมื่ออยู่ในโหมดอัตโนมัติ “ไฟดวงที่ ๒ จะติด” เพื่อแจ้ง
เตือน “ตอนนี้อยู่ในโหมดอัตโนมัติ”
๒. ระบบควบคุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเมื่ออยู่ใน
โหมดสั่งการ “ไฟดวงที่ ๑ จะติด” เพื่อแจ้งว่า“ตอนนี้อยู่
ในโหมดสั่งการ”
๓. ระบบ Telegram กล้อง Webcam จะถ่ายภาพส่งไปทาง
telegramทุกขั้นตอนการทางาน ยกเว้นคาสั่งเปลีย่ นระบบ
ผลของการทดสอบ
โครงงานการ ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสามารถใช้ได้จริงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ
การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างสมบูรณ์และเสริมสร้างทักษะให้กับผู้สร้างโครงงานให้มีประสบการณ์จากการ
เรียนรู้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน แต่ความเสถียรของอินเทอร์เน็ต มีผลต่อการทางานของระบบสั่งการ
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๑๒. โครงงานระบบเตือนอัคคีภัย
คณะผู้จัดทา
โครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่ศึกษา
งบประมาณที่ใช้

๑. สามเณรกรภัทร แซ่ย่าง
๒. สามเณรสิทธิโชค โมลิกุล
๓. สามเณรณรงค์ฤทธิ์ โพธิ์โคตร
๑. นายสุรชัย ฟองนันตา
๒. นางลัดดา งานนันไชย
โรงเรียนวัดเมืองราม
จังหวัดน่าน
๖,๐๖๐ บาท

ที่มาและความสาคัญ
โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม ในโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมานานกว่า ๒๐ ปี มีอาคารเรียนเพียง ๑ อาคาร ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างด้วยปูน ภายในอาคารมีห้องต่าง ๆ อีกหลาย
ห้อง เช่น ห้องพักครู ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละห้องยังมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิด โดยอุปกรณ์
เหล่านี้หากเกิดชารุดเสียหายอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดเพลิงไหม้เนื่ องมาจากสภาพการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ใช้มานานมีการ
ขาดความดูแลและบารุงรักษาอุปกรณ์ อาจทาให้เกิด
ไฟฟ้าลัดวงจรทาให้เกิดเพลิงไหม้ในที่สุด
ผู้ จั ด ท าจึ ง มี แ นวคิ ด จะจั ด ท าระบบเตื อ น
อัคคีภัยขึ้น เพื่อจะได้ช่วยป้องกันและแจ้งเตือนเพลิงไหม้
ในอาคาร ให้คณะครู พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรใน
โรงเรียน ได้รับรู้ทันท่วงที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
รุนแรง สูญเสียทรัพย์สินของโรงเรียนและสามารถแก้ไข้
ปัญหาได้ทันท่วงที
หลักการทางาน
เมื่อ Sensor ตรวจจับพบควัน GoGo Board จะสั่งให้ไซเรนเสียงทางาน สั่งให้กล้องถ่ายรูป
ส่งรูปไปยังระบบ Telegram ในโทรศัพท์ จากนั้นคาสั่งจะถูกส่งต่อให้ Solenoid Valve ทางานเพื่อจ่าย
น้าไปยังสปริงเกอร์ ซึ่งในขณะทีร่ ะบบทางานภาพถ่ายจะถูกส่งต่อเข้ามือถือเป็นระยะ และหากไฟดับลง
สามารถปิดระบบจ่ายน้าได้โดยใช้โทรศัพท์ที่เป็นเหมือนรีโหมดในการสั่งเปิด-ปิดการทางจ่ายน้าอีกทาง
ผลของการทดสอบ
ระบบสามารถทางานได้จริง Gogo Board และ Raspberry Pi สามารถควบคุมการทางานตาม
คาสั่ง ที่เรากาหนดค่าได้อย่างดี โดยการทดสอบการควบคุมอุปกรณ์ในกระบวนการทางาน ระบบ
สามารถควบคุมได้โดย Telegram สามารถนาโครงงานนี้ไปประยุกต์ใช้ได้กับอาคารเรียนได้

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๑๓. โครงงานระบบตรวจนับคนเข้าออกใช้ห้องสมุด
คณะผู้จัดทา
โครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่ศึกษา
งบประมาณที่ใช้

๑. สามเณรชานนท์ สมจารย์
๒. สามเณรภารกิจ ชัยพินิจ
๓. สามเณรจักพงษ์ ใจมั่น
พระกิตติพัฒน์ สุเมธี
โรงเรียนพระปริยติธรรมวัดนิโครธาราม
จังหวัดน่าน
๑,๔๐๐ บาท

ที่มาและความสาคัญ
ห้องสมุด มีบทบาทต่อบุคคลต่าง ๆ มากมาย ซึ่งห้องสมุด
สามารถทาประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ด้านวัฒนธรรม ห้องสมุด
เป็นที่บารุงรักษาวัฒนธรรมของชาติหนังสือ ให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่น
ต่อไป เนื่องจากห้องสมุด เป็นแหล่งที่จัดเก็บข้อมูลทางด้านสารนิเทศ
ซึ่งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ และสามารถใช้บ่งบอกความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศนั้น ๆ อีกด้วย

หลักการทางาน
เมื่อคนเดินเข้าประตู ระบบจะทาการตรวจนับคน คือ ๑ เมื่อคนเดิน
ออกประตู ระบบจะไม่นับคน คือ ๐ เมื่อถึงเวลาเลิกเรียน กดสวิทซ์ ระบบจะส่ง
ข้ อ มู ล คนเข้า ทั้ งหมดไปยั ง Telegram ของบรรณารั กษ์ เพื่ อ รั บ ทราบข้อมูล
จานวนคนใช้ห้องสมุดในแต่วัน
ผลของการทดสอบ
ระบบสามารถทางานตามคาสั่งของโปรแกรมที่เขียนได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ โดยการทดสอบการควบคุมอุปกรณ์ในแบบต่าง ๆ แล้วพบว่า
การควบคุ ม อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ นั้ น เป็ น ไปตามการท างานของระบบได้ ดี และ
สามารถควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟได้ตามที่ตั้งไว้ และเมื่อสิ้นสุดเวลาทาการ
ห้องสมุด ก็สามารถส่งสรุปผลข้อมูลให้แก่ “บรรณารักษ์” ได้

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๑๔. โครงงาน GoGo Board พาเดิน
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. สามเณรพาทิศ เหมาะชาติ
๒. สามเณรศราวุธ สุขยิ่ง
๓. สามเณรธนกฤต เปียสังข์
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายพิทักษ์ สุขยิ่ง
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณ์วดั ฟ้าสวรรค์
จังหวัดน่าน
งบประมาณที่ใช้
๔,๙๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องด้วยอุปกรณ์ช่วยหัดเดิน (๔ ขา) ในปัจจุบันนี้ ในระหว่างที่ผู้ใช้
ก้าวเท้าเดินไปข้างหน้าเสร็จแล้วจะต้องยกอุปกรณ์ช่วยหัดเดินไปข้างหน้าทั้งสี่
ขาขึ้นและในระหว่างที่ยกขึ้นนั้นผู้ ใช้จะต้องพยุงตัวด้วยตัวเองอาจส่งผลทาให้
ผู้ใช้ล้มลงได้ในขณะที่ยกอุปกรณ์ช่วยหัดเดิ น คณะผู้จัดทาจึงมีแนวคิดที่ว่า
“จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรโดยใช้อุปกรณ์ช่วยหัดเดินในการพยุงตัวแต่ ไม่
ต้องยกอุปกรณ์ช่วยหัดเดินขึ้น ” เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการหัดเดินของ
ผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องการเดิน พร้อมทั้ง อานวยความสะดวกผู้ป่วยที่มีปัญหา
ทางด้านการเดินและผู้สูงอายุได้ใช้อุปกรณ์ช่วยในการหัดเดินได้อย่างสะดวก
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อม ๆ กับสามารถเก็บข้อมูลของผู้ป่วยเกี่ยวกับการ
ก้าวเดินและระยะทางการเดินในแต่ละช่วงเวลาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ทาง
การแพทย์ได้
หลักการทางาน
“โครงงาน GoGo Board พาเดิน” เป็นโครงงานที่คิดค้นมาจากหลักการใช้ Walker
(๔ ขา) ในการพยุงตัว โดยมีระบบการทางานง่าย ๆ คือ





การเดินตรงไปข้างหน้า จะควบคุมโดย Sensor ตรวจจับการก้าวขา เมื่อขาข้างใด
ข้างหนึ่งผ่าน Sensor ตรวจจับ มอเตอร์ทั้งสองจะหมุนไปข้างหน้า
การเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาหรือหลบสิ่งกีด ขวาง ให้กดปุ่มเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ล้อก็จะหมุนตามปุ่มซ้าย ขวา ที่ผู้ใช้งานกด
การหยุ ดหรื อ ห้ า มล้ อ (กรณี อ ยู่บ นทางลาด) สั่ งการโดยปุ่ มปิ ดเปิ ดมอเตอร์สั่งให้
มอเตอร์หยุดได้ตลอดเวลา
การบันทึกข้อมูลการใช้งาน เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยให้ Raspberry Pi ส่ง
ข้อมูลการก้าวเดินและระยะทางการเดินในแต่ละช่วงเวลาผ่านระบบ

ผลของการทดสอบ
ระบบของ “โครงงาน GoGo Board พาเดิน” ทั้ง ๔ ระบบ สามารถทางานได้ตามที่ตั้งไว้ แต่มีปัญหาในการส่งและบันทึกข้อมูล
ของ Raspberry Pi เป็นบางครั้ง เนื่องจากความเสถียรของระบบ Internet ที่ใช้งาน อาจต้องปรับเปลี่ยนเรื่องระบบการส่งผ่านข้อมูล
หากต้องการต่อยอดในครั้งถัดไป
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๑๕. โครงงานกังหันน้าเพิ่มออกซิเจนอัตโนมัติ
คณะผู้จัดทาโครงงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่ศึกษา
งบประมาณที่ใช้

๑. สามเณรจักรพันธ์ เศษบุบผา
๒. สามเณรโชคชัย ไตรธิเลน
๓. สามเณรจิรวัฒน์ คิ้วราชแยง
นายสุพล จุมพลน้อย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโบสถ์
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๓,๕๓๔ บาท

ที่มาและความสาคัญ
น้า (Water) เป็นสิ่งสาคัญสาหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ จึงถือได้ว่า “น้า” เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต
ไม่เพียงแต่การใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคแล้ว น้ายังกลายเป็นปัจจัยสาคัญในอันที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดาเนินต่อไป ทั้งในส่วน
ของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม แต่ในปัจจุบัน จากการขยายตัวของสังคมเมืองไปสู่สังคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ ทาให้แหล่งน้าตามธรรมชาติได้รับผลกระทบจนก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้าในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน
สังคมอื่นๆ อีกตามมา อาทิ เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค, เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของแมลงนาโรค, ทาให้เกิดปัญหามลพิษต่อดินและ
สร้างความราคาญ เช่น กลิ่นเหม็น
ทั้งนี้ แหล่งน้าต่าง ๆ ทีเ่ น่าเสียนั้นจะอยู่ในภาวะที่ขาดออกซิเจน ส่วนใหญ่มี
สาเหตุเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เข้าไปกระตุ้นให้ จานวนแพลงค์ต อนเพิ่ม ขึ้น อย่ า ง
รวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น แล้วตายลงพร้อม ๆ กัน ออกซิเจนในน้าจะถูกดึงไปใช้เพิ่ม
มากขึ้นโดยจุลินทรีย์ที่ทาหน้าที่ย่อยสลายซากแพลงค์ตอน จนเกิด ภาวะขาดแคลน
นอกจากนี้การเน่าเสียอาจเกิดได้อีกประการหนึ่งคือ เมื่อน้าอยู่ในสภาพนิ่งไม่มีการ
หมุนเวียนถ่ายเท คณะผู้จัดทาได้เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ จึงคิดสร้างเครื่อง
ประดิษฐ์ชื่อว่า กังหันน้าเพิ่มออกซิเจนในน้าอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการถ่ายเท และเพิ่ม
ผิวสัมผัสสาหรับการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างน้ากับอากาศ
หลักการทางาน
โครงงานกังหันน้าเพิ่มออกซิเจนอัตโนมัตินี้ ทางานโดยใช้หลักการของ
การตั้งเวลา วันที่ เเละเดือน โดยเมื่อถึงเวลาที่ตั้ง ก็จะสั่งเปิดและปิดเครื่องเอง
อัตโนมัติ และยังไม่ต้องมาดูแลเอาใจใส่บ่อย ๆ เพราะเครื่องทางานเองอัตโนมัติ
และยังมีพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) ที่ชาร์จไปยังแบตเตอรี่
ไว้เป็นพลังงานในการทางานของเครื่อง กังหันน้าเพิ่มออกซิเจนในน้าอัตโนมัติ
(Water Turbine Automatic)
ผลของการทดสอบ
โครงงานกังหันน้าเพิ่มออกซิเจนอัตโนมัตินี้ สามารถทางานตามที่ตั้งโปรแกรมไว้
ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเติมออกซิเจน สามารถต่อยอดเพิ่มจานวน
ของชุดกังหันได้

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๑๖. โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. นางสาวชยานี ถาวรอรุณรุ่ง
๒. นางสาวรัตติกาล เราเท่า
๓. นางสาวนิดา แซห่น
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นางสาวนิภาพร ลนูละวัน
๒. นายธัชพล รักงาน
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งบประมาณที่ใช้
๕,๖๒๕ บาท
ที่มาและความสาคัญ
สังคมไทยในปัจจุบันมีการต่อต้านการสูบบุหรี่เป็นอย่างมากมีการกาหนดพื้นที่สาหรับให้สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่โดยเฉพาะใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่สูบบุหรี่ แม้ในสถานที่ที่ห้ามสูบบุหรี่ แม้กระทั่งในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ เป็น
นักเรียนด้อยโอกาส ประเภทอยู่ประจา นักเรียนมาจากหลายชน
เผ่า หลายท้องที่ ก็พบปัญหานี้เช่นกัน มาตรการที่นามาใช้ในการ
ป้องกันและปราบปรามกับพฤติกรรมของเยาวชนที่ยังคงแอบสูบ
บุ ห รี่ ใ นสถานศึ ก ษายั งไม่ ไ ด้ ผ ลเท่ า ที่ ค วร ดั งนั้ น คณะผู้ จั ด ท า
โครงงานจึงพยายามคิดหานวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ ที่แอบสูบบุหรี่ใน
โรงเรียน เช่น บริเวณห้องน้าชาย ได้เกิดความเกรงกลัวเมื่อต้อง
แอบสูบบุหรี่ในห้องน้า และเลิกสูบบุหรี่บริเวณนั้นในที่สุด คณะ
ผู้จัดทาโครงงานจึงได้มีการศึกษาเกี่ยวกับระบบแจ้งเตื อ นควั น
ขนาดเล็ก ซึ่งจะทาการพัฒนาเครื่องเตือนควันบุหรี่ ให้สามารถ
ตรวจจับควันที่เกิดจากควันบุหรี่และส่งเสียงสัญญาณเตือนเป็น
หลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่อง
เตือนควันบุหรี่ ให้สามารถตรวจจับควันที่เกิดจากบุหรี่ได้
หลักการทางาน
เมื่อนาเครื่องดักจับควันบุหรี่ ไปติดตั้งไว้ต รงสถานที่ที่
ต้องการเช่น ห้องน้าชาย ฯลฯ หากมีการสูบบุหรี่หรือมีควันเกิดขึ้น เครื่องดักจับควันบุหรี่จะทางานผ่านบอร์ด KidBright โดยมี Sensor
ตรวจจับควัน MQ2 Flying –Fish เป็นตัวรับและส่งสัญญาณแจ้งเตือน ผ่านลาโพงในบอร์ด KidBright พร้อมแสดงไฟแจ้งเตือนเป็นสี
เขียวและ ส่งสัญญาณการแจ้งเตือนผ่าน Application Line ใน รูปแบบของข้อความและสติ๊กเกอร์
ผลของการทดสอบ
โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่และส่งสัญญาณเสียง จัดทาขึ้นเพื่อแก้ปัญหานักเรียนแอบสูบบุหรี่ในโรงเรียน และจากการ
ทดลองพบว่า เครื่องเตือนจับควันบุหรี่ส่งเสียงสัญญาณเตือนพร้อมแจ้งผ่าน Application Line สามารถใช้งานได้จริงและ มีประสิทธิภาพ
มีผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อเครื่องเตือนควันบุหรี่ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๑๗. โครงงานระบบให้ปุ๋ยอัตโนมัติไฮโดรโปรนิกสาหรับเมล่อน
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. นายสหชัย เลาสาร
๒. นายดุลยวัต นรชาติวศิน
๓. นายวิเชียร ลีภิวัฒน์วงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายนันท์ ก้อคา
๒. นางสาววรรณิกา ริกากรณ์
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔
จังหวัดพะเยา
งบประมาณที่ใช้
๔,๔๕๙ บาท
ที่มาและความสาคัญ
การทาเกษตรในปัจจุบัน ต้องการสิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้งานด้านเกษตรกรรมโดยมีการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ หรือเป็นการดัดแปลง ฯลฯ เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตทางเกษตรกรรม ในพัฒนาคุณภาพของ
ผลผลิตทางเกษตรกรรมอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔
จั ง หวั ด พะเยา เน้ น การเรี ย นการสอนให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนสามารถมี อ าชี พ ติ ด
ตัวอย่างน้อยคนละ ๑ อาชีพเมื่อจบปีการศึกษา ซึ่งกลุ่มข้าพเจ้าได้ดาเนินการ
ปลูกเมล่อนและผักสลัด โดยใช้ระบบการให้ปุ๋ยแบบไฮโดรโปรนิกส์ ซึ่งการผสม
ปุ๋ย A และ ปุ๋ย B นั้นจะต้องทาบ่อยครั้งในกรณีที่ธาตุอาหารในปุ๋ยลดน้อยลง
ซึ่งต้องทาการผสมแบบ Manual แล้วใช้เครื่องวัดค่าปุ๋ย (EC มิเตอร์) วัดค่าที่
กาหนดไว้ คณะผู้จัดทาโครงงานจึงได้คิดระบบผสมปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์อัตโนมัติ
ด้วยสมองกลขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เกิดความสะดวกและความ
รวดเร็วในการผสมปุ๋ย
หลักการทางาน
หลักการทางานโดยรวมของระบบควบคุมระบบผสมปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์
อัตโนมัติด้วยสมองกลฝังตัวคือ เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้ระบบ ระบบจะมีส่วนรักษา
ความปลอดภัยของระบบโดยให้ทาการ Login เมื่อ Login เสร็จเรียบร้อยจะ
เข้าสู่หน้าเว็บเพจที่ใช้ในการควบคุมระบบไฟฟ้า ซึ่งการควบคุมการทางานจะ
รับข้อมูลจาก ผู้ใช้ระบบควบคุมผ่าน Smart Phone หรือ Computer เมื่อรับ
ข้อมูลแล้วระบบจะส่งคาสั่งข้อมูลให้กับ KidBright เพื่อทาการส่งคาสั่งข้อมูล
ผ่านไปยังตัวรับสัญญาณ Internet แล้วก็จะทาการส่งคาสั่งข้อมูลผ่านไปยัง KidBright เพื่อควบคุมการทางานของโปรแกรมควบคุม
อัตโนมัติที่ทาหน้าที่รายงานผลการทดสอบเป็นแบบฟังก์ชั่นกราฟจาก Sensor EC สาหรับระบบผสมปุย๋ ไฮโดรโปรนิกส์อัตโนมัตดิ ้วยสมอง
กลฝังตัว การแจ้งสถานการณ์ทางานและกราฟแสดงจะส่งข้อมูลกลับมาแสดงผ่านหน้า Smart Phone หรือ Computer ซึ่งจากผลการ
ทดลอง คณะผู้จัดทาโครงงานสามารถที่จะสร้างระบบผสมปุ๋ยไฮโรโปรนิกส์อัตโนมัติด้วยสมองกลฝังตัวที่สามารถใช้งานได้จริง
ผลของการทดสอบ
ระบบผสมปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์อัตโนมัติด้วยสมองกลฝังตัวสามารถใช้งานได้จริง โดยสามารถตั้งเวลาในการทางานได้สูงสุด ๖๐
นาที และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการจ้างแรงงานในการมาดูแลผักไฮโดรโปรนิกส์คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕ ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถ
มีเวลาส่วนตัวมากขึ้น ดูแลผักได้ดีตามที่กาหนดไว้
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๑๘. โครงงานระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. เด็กชายตรีวิทย์ พนาลัยสมบูรณ์
๒. เด็กชายไวทิน กระจ่างกิจเงินทวี
๓. เด็กหญิงสุวิณี กระจ่างเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายพงศ์ธร เปงวงศ์
๒. ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์ ตระการศุภกร
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณที่ใช้
๓,๗๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาประเภทอยู่ประจา เริ่มรับนักเรียนในปีการศึกษา
๒๕๔๑ ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ จานวน ๗๘๗ คน โดยโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด จานวน ๒๒๖ ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอแม่แจ่ม
ประมาณ ๘ กิโลเมตร โดยภายในพื้นที่โรงเรียนได้จัดแบ่งพื้นที่สาหรับจัดทาฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ศึกษา ซึ่งแปลงเกษตร
ปลอดสารพิษเป็นหนึ่งในฐานการเรียนรู้ดังกล่าวมีการปลูกพืช
หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา จุดประสงค์หลักนอกจากจะให้
นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงแล้ว ยังเป็ น
แปลงเกษตรต้นแบบให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น
ทั้งนี้ การทาแปลงเกษตรปลอดสารพิษดังกล่าว ต้องใช้
เวลาในการดู แ ลรั ก ษามากกว่ า แปลงเกษตรปกติ ในบางครั้ ง
ผู้รับผิดชอบอาจละเลยบ้างทาให้ผลผลิตที่ได้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่
วางไว้ คณะผู้จัดทาจึงคิดโครงงานสมาร์ทฟาร์มนี้ขึ้นมาเพื่อ เป็น
อปุกรณ์เสริมในการดูแลแปลงเกษตร และลดภาระงานแก่ผู้ดูแล
หลักการทางาน
หลักการทางานของ “โครงงานระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ” นี้ ควบคุมการทางานโดย Node MCU โดยเงื่อนไขการทางาน คือ
 ระบบรดน้า จะทางานจานวน ๒ ครั้ง/วัน คือ เช้าเวลา ๐๖.๐๐ น. และเย็นเวลา ๑๖.๐๐ น.
 ระบบหมุนเวียนน้าและสารอาหาร เมื่อถึงเวลาที่กาหนด Node MCU จะส่งคาสั่งให้ปั้มน้าปล่อยน้าเข้าระบบ เพื่อหมุนเวียนน้า
และสารอาหารของระบบไฮโดรโปรนิกส์ในที่นี้ตั้งเวลาให้ปั้มน้าทางานทุก ๑ ชั่วโมง เป็นเวลา ๑๐ นาที
 เมื่อ Sensor อุณหภูมิ ตรวจพบว่า โรงเรือนมีอุณหภูมิสูงกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส จะสั่งให้พัดลมดูดอากาศทางานเพื่อลดอุณหภูมิ
ในโรงเรือนให้เหมาะสม และหากอุณหภูมิมากกว่า ๔๐ องศาเซลเซียส ระบบจะจ่ายน้าให้สเปรย์หมอกทางาน
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบระบบพบว่า การปลูกพืชในโรงเรือนควบคุมนี้ พืชเจริญเติบโต Node MCU สามารถควบคุมการจ่ายน้าเข้า
ระบบตรงตามเวลาที่ตั้งไว้ และสามารถควบคุมการทางานของหัวสเปรย์หมอก และพัดลมดูดอากาศได้ตามเงื่อนไข แต่ในบางเวลาพัดลม
ดูดอากาศไม่สามารถลดอุณหภูมิให้ต่าลงตามที่ต้องการได้ อาจต้องปรับเพิ่มพัดลมให้มากขึ้น

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๑๙. โครงงานสปริงเกอร์อัตโนมัติ
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. เด็กชายอสิรา ธุระวร
๒. เด็กหญิงบุณยาพร แซ่กือ
๓. เด็กหญิงอรวรา แซ่ว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายจิระวัฒน์ วังกะ
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕
จังหวัดตาก
งบประมาณที่ใช้
๔,๙๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ปัญหาการดูแลพืชผักในเรื่องการให้น้าเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆคนโดยเฉพาะบุคคลที่ทาการปลูกผัก บางครั้งการให้น้าไม่พอ
ก็จะทาให้ผักไม่สวยและตายได้ เวลาไม่ว่างก็ไม่สามารถรดน้าได้ เวลารดน้าที่ใช้เวลานานมาก
โครงการประดิษฐ์สปริงเกอร์อัตโนมัติ (Automatic Springer) เป็นการนาเสนอทางเลือกใหม่ในการเเก้ปัญหาการรดน้าเเบบ
เดิมโดยใช้เทคโนโลยีที่ประยุกต์จากสภาพปัญหาเดิมที่พบเจอได้อย่างครบวงจรมีความน่าสนใจ ทันสมัย ยังได้รับประโยชน์จากการรดน้า
นี้อีกมากมาย และยังลดเวลาในการรดน้า

หลักการทางาน
โครงงานสปริงเกอร์อัตโนมัติมีการทางาน เริ่มต้นเมื่อSensorวัดอุณหภูมิความชื้นในดินตรวจพบว่าดินแห้ง หลังจากนั้นSensor
จะส่งสัญญาณข้อมูลมายังบอร์ด Raspberry Piเพื่อให้บอร์ด Raspberry Pi นาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประมวลผลถ้าความชื้นใน
ดินมีน้อย บอร์ด Raspberry Pi จะสั่งให้Relayส่งกระแสไฟไปยังปั๊มน้า เพื่อให้ปั๊มน้า ทางาน เมื่อรดน้าในดินจนชื้น Sensor วัดความชื้น
ในดินจะส่งข้อมูลมายังบอร์ด Raspberry Pi เพื่อให้Relayรีเลย์หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า
ผลของการทดสอบ
ระบบการทางานตามที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้ คือ เมื่อ Sensor วัด
ความชื้นตรวจพบว่า ความชื้นในดินต่าลงกว่าค่าที่ตั้งไว้ (ขึ้นอยู่
กั บ พื ชที่ ป ลู ก) Raspberry Pi จะส่ งค าสั่งไปยัง Relay ให้ จ่ าย
กระแสไฟฟ้าให้แก่ปั๊มน้า เพื่อรดน้าแปลงเกษตร ระบบจะจ่าย
น้ าไปเรื่ อ ย ๆ จนเมื่ อ ดิ น มี ค่ า ความชื้ น เท่ า กั บ ตั ว เลขที่ ตั้ งไว้
Raspberry Pi จะส่งคาสั่งไปยัง Relay อีกครั้ง เพื่อให้ Relay
ตัดกระแสไฟฟ้าที่ส่งไปยังปั้มน้า

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๒๐. โครงงานระบบรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออกของสมาชิกโรงเรียน
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. เด็กชายสุริยการ หัตถกอง
๒. เด็กชายรุ่งโรจน์ ภมรวิจิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายประพันธ์ นาบุญ
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณที่ใช้
๕,๐๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจาและไป – กลับ แต่
นักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนอยู่ประจา จึงจาเป็นต้องมีการตรวจสอบคนเข้าออกพื้นที่ในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย และป้องกัน
การเกิดเหตุร้ายแรง
ทางคณะผู้จัดทาโครงงานจึงคิดที่จะพัฒนาระบบต้นแบบสาหรับควบคุมยานพาหนะเข้า -ออกของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงใหม่ ด้วยการประยุกต์ ใช้ RFID เพื่อศึกษาการทางาน และเป็นต้นแบบสาหรับการพัฒนาระบบการควบคุมการเข้า-ออกยานพาหนะ
ของคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
หลักการทางาน
ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย การเข้ า -ออกของสมาชิ ก
โรงเรี ย นนี้ มี ลั ก ษณะการท างาน คื อ เมื่ อ มี ร ถขั บ ผ่ า น Sensor
RIDF ที่ติดตั้งระบบจะตรวจเช็คยานพาหนะว่า “มีบันทึกอยู่ใน
ระบบหรือไม่” ถ้ามีแสดงว่าเป็นบุคลากรของโรงเรียนประตูจะ
เปิดอัตโนมัติ หากตรวจสอบไม่พบข้อมูล ระบบจะออกบัตรผ่าน
ชั่วคราว และบันทึกเวลา เมื่อต้องการออกจากโรงเรียนให้คืนบัตร
ในช่องที่เตรียมไว้ให้ ระบบจะบันทึกเวลาออก

ผลของการทดสอบ
ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย การเข้ า -ออกของสมาชิ ก
โรงเรียน สามาถทางานได้ตามที่ตั้งโปรแกรมไว้ โดยสามารถแยก
รถที่มีข้อมูลอยู่ในระบบ และรถที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบได้อย่าง
แม่นยา

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๒๑. โครงงานถุงมือนาทางสาหรับผู้พิการทางสายตา
คณะผู้จัดทา
โครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา

สถานที่ศึกษา
งบประมาณที่ใช้

๑. นายสัจจา ชัยนามล
๒. นายศักดา ดีแสง
๑. นายคมกริช บุตรอุดม
๒. นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว
๓. นายภีศเดช วิชัด
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
๕,๐๐๐ บาท

ที่มาและความสาคัญ
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า คนตาบอดบางคน ไม่กล้าที่จะถือไม้เท้า แล้วก็ผู้ปกครองบางคน มีความรู้สึกลาบากใจ ที่
จะให้บุตรหลานถือไม้เท้า ไม้เท้าขาว เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้อื่นพบเห็นแล้วจะเข้าใจ แล้วก็จะ
สามารถช่วยเหลือได้ แต่จากการศึกษาพบว่าแม้แต่ในเมืองใหญ่ที่มีความเจริญและความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี ระบบการคมนาคมขนส่ง และระบบการสาธารณูปโภคที่ครบครัน
เพียงใดก็ตาม ก็ยังขาดอุปกรณ์ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่คนพิการทางสายตา ที่
เพียงพอและทั่วถึง
คณะผู้จัดทาจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบถุงมืออัจฉริยะสาหรับผู้พิการทางสายตา
ด้ ว ยเปลี่ ย นจากการใช้ ไ ม้ เ ท้ า มาเป็ น ถุ ง มื อ ที่ ส ามารถบอกได้ ล่ ว งหน้ า ว่ า มี วั ต ถุ แ ละน า
เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตั วความก้ าวหน้ าของสมาร์ท โฟน ระบบท าทาง (GPS) นา
Infrared Sensors แล้วนามาเขียนโปรแกรมควบคุ มการทางานผ่านบอร์ด WeMos D1 มี
การนาเอา Servo Motor มาเพื่อให้รับรู้ว่ามีวัตถุอยู่ด้านหน้า ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวก
และรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี
หลักการทางาน
หลักการทางานของถุงมืออัจฉริยะสาหรับผู้พิการทางสายตาคณะผู้จัดทาได้นาอุปกรณ์ WeMos D1 เป็นอุปกรณ์ควบคุมการ
ทางานจากการเขียนโปแกรมภาษา C เพื่อสั่งการให้อุปกรณ์ทางานตามเงื่อนไขที่กาหนดมีดังต่อไปนี้
 เริ่มต้นการทางาน Sensor ทุกตัวเริ่มการตรวจเช็คคาสั่งที่กาหนด และ จีพีเอส (GPS) เริ่มระบุตาแหน่ของอุปกรณ์
 เมื่อ Infrared sensors มีการตรวจพบสิ่งกีดขวางในระยะทาง น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒๐ เซนติเมตร Sensorจะส่งข้อมูล
ไปที่ WeMos D1 จากนั้น WeMos D1 จะสั่งงานไปยัง Servo Motor ให้ทางาน
 เช็คตาแหน่องของอุปกรณ์ได้ด้วยดูผ่าน APP INVENTOR ในสมาร์ทโฟน
ผลของการทดสอบ
ผลจากการทาถุงมืออัจฉริยะสาหรับผู้พิการทางสายตาที่ควบคุมการทางานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ตามเงื่อนไขที่กาหนด
จากการทดสอบพบว่าถ้า Sensor อินฟาเรด (Infrared sensors) ที่สามารถตรวจจับวัตถุในระยะ ๑๒๐ เซนติเมตร ถ้าพบวัตถุในระยะ
๑๒๐ เซนติเมตร บอร์ด WeMos D1 จะสั่งงานให้ มอแตอร์สั่นทางานแต่ถ้าระยะทางมากกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร มอเตอร์ จะไม่ทางาน
และยังสามารถเช็คดูตาแหน่งของอุปกรณ์ผ่าน c ในสมาร์ทโฟนได้

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๒๒. โครงงานตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ระบบอัตโนมัติ
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. นางสาวอภัสรา แสงพล
๒. นางสาวสุนันทา แจ่มพล
๓. นางสาวสุกัญญา รัตนศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายสานิต โลบภูเขียว
๒. นางสาวจิตรฤทัย ดีโท
๓. นายศีลวัต โคตรพรม
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓
จังหวัดสกลนคร
งบประมาณที่ใช้
๔,๘๕๓ บาท
ที่มาและความสาคัญ
การนาผลผลิตทางการเกษตรไปตากแดดเพื่อถนอมอาหารและ
ยืดอายุ มีข้อเสีย คือความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในฤดู
ฝนที่สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย และอาจเกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์
จากฝุ่นละอองและจุลินทรีย์ การอบแห้งด้วยตู้อบเป็น อี กวิ ธีที่ นามาใช้
ถนอมอาหารและเก็ บ รั ก ษาผลผลิ ต ทางการเกษตร และปราศจากสิ่ ง
ปนเปื้อนภายนอก เช่น แมลงวัน มด ฝุ่นละอองต่าง ๆ เป็นต้น
ดั ง นั้ น คณะผู้ จั ด ท า จึ ง ศึ ก ษาการอบแห้ ง โดยใช้ ตู้ อ บแห้ ง
อเนกประสงค์ พ ลั งงานแสงอาทิ ต ย์ โดยการน ากล้ ว ย และเนื้ อ หมู มา
ทดลองเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งอเนกประสงค์
พลั งงานแสงอาทิ ตย์แ ละการตากแห้งธรรมดา ผลิ ต ภั ณฑ์ที่ ได้ จากการ
อบแห้ งด้ ว ยตู้ อ บแห้ งเอนกประสงค์ พ ลั งงานแสงอาทิ ต ย์ มี คุ ณ ภาพที่ ดี
ใกล้เคียงกับการตากแห้งธรรมดา

ขอบเขตการศึกษา
 ผลิตภัณฑ์ที่ศึกษา ได้แก่ กล้วย
 เวลาในการศึกษา อยู่ในช่วง ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
 สถานที่ศึกษา สนามบาสโรงเรียน
สมมติฐาน
ตู้อบแห้งมีประสิทธิภาพในการอบแห้งผลิตภัณฑ์มากกว่า
การตากแดดแบบธรรมดา และตูอ้ บแห้งจะทางานอัตโนมัติ
เมื่อภายในตู้อบมีอุณหภูมิตากว่
่ า ๕๕ องศาเซลเซียส และมี
ความชื้นมากกว่าร้อยละ ๑๖

หลักการทางาน
อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ระบบอัตโนมัติ มีการ
ทางานแบ่งออกเป็น ๒ ระบบคือ
 ระบบรักษาอุณหภูมิ จะทางานเมื่อSensorวัดค่าอุณหภูมิในตู้อบแห้งได้ต่ากว่า ๕๕ องศาเซลเซียส หลอดไฟที่ติดไว้จะทางาน
อัตโนมัติ และเมื่อภายในตู้อบมีอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งมากกว่า ๕๕ องศาเซลเซียส หลอดไฟจะดับลง
 ระบบรักษาความชื้น โดยหากในตู้มีความชื้นมากกว่าร้อยละ ๑๖ พัดลมดูดอากาศ จะทางานเพื่อลดความชื้นในตู้ลง
ผลของการทดสอบ
จากการศึกษาตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถนาผลการศึกษามาอภิปรายผลคือ นักเรียนศึกษาและ
ประดิษฐ์สร้างเครื่องอบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ ทาให้นักเรียนได้เครื่องอบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ มีความรู้
และสามารถนาผลการทดลองมาเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพ โดยเครื่องอบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพที่สูง
สามารถยืดระยะเวลาของผลผลิตให้ได้นานยิ่งขึ้น และสามารถทางานเพื่อเพิ่มอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งได้อัตโนมัติ เป็นการเพิ่มศักยภาพ
ในการทางานของตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๒๓. โครงงานระบบแปลงเกษตร IoT
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. เด็กหญิงกัญญารัตน์ จิตรานนท์
๒. เด็กหญิงพิณทิพ ระย้า
๓. เด็กชายจารุวตั ร์ จันทร์แก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายนพดล พุทธพฤกษ์
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗
จังหวัดกระบี่
งบประมาณที่ใช้
๔,๔๗๔ บาท
ที่มาและความสาคัญ
โรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ ๓๗ จั งหวั ด กระบี่ ได้
ดาเนินกิจกรรมหลัก ๆ ด้านการเกษตรทั้งปลูกพืชผักสวนครัวในวง
บ่ อ ซี เ มนต์ การเพาะเห็ ด ฟาง การเลี้ ย งสัต ว์ เพื่ อ น าผลผลิตไป
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและเป็นการวาง
พื้นฐานการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนและคนในชุมชนปลู ก
พืชผักกินเอง เพื่อลดรายจ่าย ส่วนที่เหลือจาหน่ายเพิ่มรายได้ จน
กลายเป็ น อาชี พ หลั ก ของครั ว เรื อ นในพื้ น ที่ แต่ ที่ ผ่ า นมาโดย
ส่วนมากการเพาะปลูกต่าง ๆ ใช้แรงงานคนในการดูแลรักษาเป็น
หลัก แต่การใช้แรงงานคนในการดูแลนั้นก็มักพบปัญหาในหลาย ๆ
ด้าน เนื่องจากการขาดประสบการณ์ในการทางานและความเอาใจ
ใส่ในการดูแลบวกกับต้องใช้เวลาในการจัดสรรหน้าที่ต่าง ๆ และ
เมื่อขาดประสบการณ์กับการเอาใจใส่ แล้ว คุณภาพของผลผลิตที่
ได้นันก็ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด เนื่องจากปัญหาจากการดูแล
พืชบางชนิที่มีระยะเวลาการเจริญเติบโตสั้น และมีองค์ประกอบโครงสร้างละเอียดอ่อนเสียหายง่าย การปลูกและผลิตจึงมักจะประสบ
อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ อันเป็นผลทาให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกไปจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค
จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทาให้คณะผูจ้ ัดทาเล็งเห็นปัญหาทีเ่ กิดจากการดูแลพืชทาให้ผลผลิตเสียหาย ทาให้คณะผู้จัดทาคิดค้น
ระบบอัตโนมัติ ที่สามารถควบคุมการรดน้าและการใส่ปยุ๋ ให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ และไม่จาเป็นที่จะต้องใช้แรงงานในการเฝ้าดูแล
หลักการทางาน
โครงงานระบบแปลงเกษตร IoT แบ่งการทางานออกออกเป็น ๒ ระบบ คือ ๑) สั่งการทางานของระบบผ่านมือถือ ๒) ระบบ
การทางานแบบอัตโนมัติ โดยเมื่อ Sensor ตรวจวัดค่าปริมาณความชื้นในดินแล้วพบว่า ค่าความชื้นต่ากว่าที่ค่าไว้ Raspberry Pi จะส่ง
คาสั่งให้ระบบปล่อยน้าเพื่อรดน้าแปลงเกษตรเป็นเวลา ๑๐ – ๓๐ นาทีแล้วแต่พื้นที่ปลูก และเมื่อถึงเวลาให้ปุ๋ยในที่นี้สั่งจ่ายปุ๋ยทุก ๑๕
วัน Raspberry Pi จะสั่งให้ระบบจ่ายปุ๋ยทางาน เพื่อให้ปุ๋ยแก่พืชที่ปลูกอยู่
ผลของการทดสอบ
โครงงานระบบแปลงเกษตร IoT นี้ สามารถรดน้า และใส่ปุ๋ยแปลงสาธิตได้ตามที่โปรแกรมไว้ และตรวจเช็คแล้วว่าระบบขัดข้อง
ผู้ควบคุมแลยังสามารถที่จะสั่งรดน้าและใส่ปุ๋ยผ่านมือถือหรือ Computer ได้ ทั้งนี้ ค่าต่าง ๆ ที่ป้อนเข้าสู่โปรแกรมทั้งระยะเวลาการให้
น้า ให้ปุ๋ย และค่าความชื้นต้องมีการศึกษาหามูลให้เหมาะสมกับชนิดของพืชที่จะปลูกลงแปลงเกษตร
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๒๔. โครงงานห้องเรียนอัจฉริยะ
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. เด็กชายณัฐวัฒน์ ด้วงเงิน
๒. เด็กชายภูชิต เกตุสมบูรณ์
๓. เด็กชายอภิวิชญ์ ปาลิกา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายอภิชาติ ชัยชนะ
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
จังหวัดนครนายก
งบประมาณที่ใช้
๑,๖๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่ว มในชี วิตประจาวัน ของพวกเราทุก คน ในด้านที่สาคัญ คือ ด้านการอานวยความ
สะดวกสบายของมนุษย์ด้วยการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์หรือช่วยแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย อันจะเห็นได้จาก
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม หลาย ๆ อย่าง เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ที่สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบาย
ทั้งนี้ การเปิด-ปิดไฟพัดลมในบางครัง้ นักเรียนที่มีหน้าที่รับผิดชอบประจาวันที่ลืมปิดไฟพัดลม และมีนักเรียนจากห้องอื่นเข้ามา
ก่อความวุ่นวายภายในห้องขณะที่นักเรียนไม่ได้อยู่ในห้อง เช่น ช่วงพักกลางวัน และช่วงย้ายไปเรียนที่ห้องอื่ น ทาให้สิ่งของภายในห้อง
อาจได้รับความเสียหายหรือถูกขโมยหรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งทาให้เกิดปัญหากับนักเรียนที่เป็นเจ้าของสิ่งนั้น
เนื่องจากสาเหตุนี้ คณะผู้จัดทาจึงได้สร้างแบบจาลองการทางานของ Smart Classroom ขึ้นมาเพื่ออานวยความสะดวกใน
ตรวจสอบนักเรียนที่เข้าภายในห้องและใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาต่อเป็นสิ่งที่สามารถใช้งานจริงได้
หลักการทางาน
โครงงานห้องเรียนอัจฉริยะนี้ มีหลักการทางานง่าย ๆ เมื่อนักเรียนจะเข้าห้องต้องกล้อง Webcam ที่ติดตั้งไว้จะทาการถ่ายรูป
แล้วส่งข้อมูลเข้าระบบ Raspberry Pi จะรับข้อมูลและประมวลผลตรวจสอบใบหน้ากับฐานข้อมูลที่เก็บไว้ หากตรงตามฐานข้อมูลที่มี
แล้วเปิดประตู เมื่อผ่านเข้าไปในห้องหากSensorตรวจจับการเคลื่อนไหวตรวจสอบได้ ระบบจะทาการเปิดระบบไฟ และจะทาการตัด
ระบบไฟฟ้า เมื่อ ไม่สามารถตรวจจับว่ า มีก ารเคลื่อ นไหวภายในห้อ งได้ ทั้ งนี้ หากนั ก เรียนต้องการออกจากห้ องเรีย นจะมี Sensor
Ultrasonic Sensor คอยเปิดประตูอัตโนมัติ
ผลของการทดสอบ
การทดลองโดยการใช้กล้อง webcam ในการตรวจจับใบหน้า จากกลุ่มตัวอย่างจานวน ๔ คน ทาการทดสอบซ้า ๆ จานวน ๕ ครั้ง
ผลปรากฏว่ากล้องเวปแคมสามารถตรวจจับใบหน้าได้ค่อนข้างแม่นยา ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปตามตาราง

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๒๕. โครงงานถุงมือช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. นางสาวนันทนภัส สงหมก
๒. นางสาวศุภวรรณ โสเชื้อ
๓. นางสาวอมรรัตน์ บุญเนื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวหยาดพิรุณ รักษ์พิกุลทอง
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗
จังหวัดกระบี่
งบประมาณที่ใช้
๓,๑๒๗ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้บกพร่องในการมองเห็นหรือที่เรียกว่า “บุคคลตาบอด” นั้น จะดาเนินชีวิตประจาวันไม่เหมือนกับ
คนปกติ เพราะผู้พิการทางสายตาไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวโดยปกติแล้ว ตาเป็นอวัยวะสาคัญที่ช่วยให้เราได้รับข้อมูลจากโลก
รอบตัว ดังนั้น ถ้าใครสูญเสียการมองเห็น เขาจะต้องใช้ประสาทสัมผัสทางกาย จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนพิการทางสายตา สาหรับผู้
พิการทางสายตาจะใช้ การฟังเสียง การดมกลิ่น ชิมรส และใช้มือจับหรือคลาสิ่งต่าง ๆ ทดแทนการใช้สายตา
ทางคณะผู้จัดทาเล็งเห็นถึงความสาคัญในการใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตา จึงคิด โครงงานถุงมือช่วยผู้พิการทางสายตา
อัจฉริยะ เพื่อช่วยบรรเทาอุบัติเหตุและอานวยความสะดวก โดยนาบอร์ด Microcontroller มาช่วยคิดคานวนและควบคุมการทางาน
ของถุงมือสาหรับแจ้งเตือนผู้ใช้งาน เมื่อเข้าใกล้วัตถุที่จะสัมผัสในระยะ ๑.๕ – ๒ เมตร ด้วยการสั่นเบา ๆ ให้ผู้สวมใส่ถุงมือรับทราบ
จากนั้นจะมี่เสียงเตือนให้ผู้ใ ช้ทราบว่าวัตถุดังกล่าวอยู่ในทิสทางใด แม้ว่าถุงมือสาหรับผู้พิการทางสายตาจะไม่สามารถทดแทนการ
มองเห็นด้วยตา แต่ก็สามารถช่วยระบุตาแหน่งและแจ้งเตือนผู้ใช้ให้ทราบได้ ทาให้ผู้ใช้สามารถเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่าง
คล่องตัว โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเดินชนถูกสิ่งของที่อยู่ใกล้ ๆ และสิ่งของที่ก่อให้เกิดอันตราย
หลักการทางาน
เมื่อผู้พิการทางสายตาทาการสวมใส่ถุงมือทั้งสองข้าง เพื่อส่งสัญ ญาณ Ultrasonic ทาการตรวจสอบสิ่งกีดขวางรอบข้าง ถ้า
ระบบตรวจเจอสิ่งกีดขวางก็จะสั่นแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้งาน หากเกิดกรณีฉุกเฉินถุ งมือยังมีระบบตรวจสอบตาแหน่งผ่าน GPS และปุ่มแจ้ง
เตือนขอความช่วยเหลือ ซึ่งจะส่งสัญญาณในรูปแบบข้อความแจ้งเตือนให้ญาติผู้ใช้งานรับทราบ
ผลของการทดสอบ
ถุงมือช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ถูกออกแบบ
ให้ติดตั้งอยู่บนหลังมือ เนื่องจากมือจะมีประสาท
สัมผัสที่ไว และมีมีอุปกรณ์ตรวจจับและวัดระยะทาง
เพื่อวัดระยะที่กระทบกับสิ่งกีดขวาง เพื่อช่วยให้การ
เดินของผู้บกพร่องทางการมองเห็น หลังเปิดเครื่องใช้
งาน Ultrasonic sensor จะส่งสัญญาณแรง สั่น
สะเทือน มายังถุงมือ เมื่อเข้าใกล้สงิ่ กีดขวางหรือวัตถุ
ในระยะที่กาหนดไว้ ใช้คลื่นเสียงเพื่อขอความ
ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากคนปกติทั่วไปจะ
รับรู้จากการได้ยิน ไวกว่าการมองเห็น

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๒๖. โครงงานระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้าแบบออนไลน์
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. นายกฤษณะ บุญเรือน
๒. นางสาวปภานิช เสือ
๓. นายสุรสิทธิ์ เชาว์โคกสูง
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นางณุชรี อ่อนน้าคา
๒. นางสาวสุรัชนา พรมภมร
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
จังหวัดบุรีรมั ย์
งบประมาณที่ใช้
๕,๐๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจา รับนักเรียนด้อยโอกาส ๑๐ ประเภท ใน
การจัดการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียน มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยี มี ความคิดสร้างสรรค์ และพั ฒนา
นวัตกรรม ตามนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ ในหลักสูตรการเรียนการสอน คณะผู้จัดทาได้เรี ยนในรายวิชาโครงงาน โดยทาการศึกษา
รวบรวมปัญหาในโรงเรียนมาวิเคราะห์ หาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ มี
นักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๘๑๓ คน มีหอพักที่นักเรียนอยู่ประจาจานวน ๑๗ หอพัก แยกเป็นหอพักนักเรียนหญิง จานวน
๙ อาคาร และหอพักนักเรียนชาย จานวน ๘ อาคาร ซึ่งปัญหาที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ อยู่ประจาคือ เรื่องการใช้น้าใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน เช่น ตอนเช้าและเย็น น้าจะไหลไม่ทัน การเปิดน้าทิ้งโดยไม่เห็นความสาคัญ ส่งผลสิ้นเปลืองงบประมาณค่าน้าเป็น
จานวนมาก ผู้จัดทาโครงงานจึงมีแนวคิดในการจัดทาโครงงาน ระบบน้า IoT เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
หลักการทางาน
เมื่ อ เสี ย บไฟ แล้ ว Node MCU จะเช็ ค ค าสั่ ง จาก
Ultrasonic Sensor ว่าระดับน้าอยู่ในระดับใด ถ้าไม่ถึง ร้อยละ
๒๘.๑๐ จะส่งคาสั่งให้ Solenoid Valve ทางาน น้าก็จะไหลจาก
ถังเก็บไปที่ถังน้าใช้ เมื่อน้าไหลไปได้ระดับที่ Sensor สามารถ
จับและอ่านค่าได้ Ultrasonic Sensor จะส่งค่ามาที่ Node MCU
ให้ปิดการจ่ายน้า ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูระดับน้าแบบ Online
บนมือถือได้จาก Blynk App
ผลของการทดสอบ
จากผลการทดลองใช้ระบบน้า IoT สามารถควบคุมการ
ทางานของระบบการเปิด – ปิดน้าได้อย่างดี ส่งผลให้ประหยัดน้า
เหมาะกั บ การที่ จ ะน ามาใช้ ค วบคุ ม การใช้ น้ าของนั ก เรี ย นใน
โรงเรียนประจา

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๒๗. โครงงานระบบควบคุมการเปิด-ปิดพัดลมด้วยเสียง
คณะผู้จัดทาโครงงาน ๑. เด็กหญิงฟาติน หะยีวานิ
๒. เด็กหญิงดารีลลาร์ กาซอ
๓. เด็กชายนูรมาน หะยีมะซะ
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวคอรีเย๊าะ วามะ
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนต้นตันหยง
จังหวัดนราธิวาส
งบประมาณที่ใช้
๑,๗๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เครื่องใชัไฟฟ้าต่าง ๆ มากมายที่ถูกพัฒนาขึ้น ทาให้การใช้งานง่าย และมีความสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งนี้ เครื่องใช้ไฟฟ้ามี
บทบาทสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวัน เช่น พัดลม เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ทาให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปี
ดังนั้น พัดลมจึงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีความสาคัญในการช่วยบรรเทาความร้อน แต่ทุกวันนี้พัดลมในท้องตลาดเป็นพัดลมที่ต้อง
ใช้ปุ่มกดในการเปิด-ปิดและปรับความเร็ว และเวลาที่เราทางานหรือนอนอยู่ ในอุณหภูมิห้องเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงทาให้เราต้องเดินหรือ
ลุกจากที่นอนเพื่อไปปิดหรือปรับระดับความเร็วของพัดลมด้วยตัวเอง เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ทาให้ไม่เสียเวลาในการเปิดปิดและปรับความเร็วพัดลม ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้า จึงได้จัดทา โครงงาน ระบบควบคุมการเปิด – ปิดพัดลมด้วยเสียงขึ้นมา
หลักการทางาน
การใช้ งานระบบควบคุ ม การเปิ ด -ปิ ด พั ด ลม
ด้ ว ยเสี ย ง จะท างานเมื่ อ ได้ รั บ สั ญ ญาณเสี ย งตบมื อ
จ านวน ๒ ครั้ ง พั ด ลมจะท างาน โดยหากต้ อ งการให้
พัดลมปรับความเร็วก็เพียงแค่ตบมือ ๒ ครั้ง พัดลมก็จะ
ปรับความเร็วอัตโนมัติ
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบระยะการรับสัญญาณเสียงตบ
มือของระบบควบคุมการเปิด-ปิดพัดลมด้วยเสียง ด้วยวิธี
ทดสอบซ้า ๕ ครั้ง ที่ระยะห่างต่าง ๆ กัน พบว่า Sensor ของระบบสามารถรับสัญญาณเสียงได้ตั้งแต่ ๐ – ๑๘๓ เซนติมตร
โดยผลการทดสอปรากฏดังตาราง

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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๒๘. โครงงานระบบเตือนอัคคีภัย
คณะผู้จัดทาโครงงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่ศึกษา
งบประมาณที่ใช้

๑. นายอิรฟาน ลอนา
๒. นายอาซีซัน มะแอ
๓. นายยุสรัน บือโต
นายมัรสุกี สะอุ
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหิน
วิทยาจังหวัดปัตตานี
๔,๗๐๐ บาท

ที่มาและความสาคัญ
การเกิ ด อั ค คี ภั ย ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ ทั้ ง เสี ย ชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและสามารถเกิดได้ตลอดเวลา
บางสถานที่อาจมีถังดับเพลิงขนาดเล็ก แต่ไม่สามารถระงับเหตุ
เพลิงไหม้ได้ และอพยพประชาชนไม่ทันการณ์ หากเราสามารถ
ประดิษฐ์เครื่องตรวจจับอัคคีภัยสองกลฝังตัว ก็จะช่วยเหลือการ
ระงับเพลิงไหม้ได้ และอพยบประชาชนได้ทัน และช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัย
ระบบการแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยอัตโนมัติ ใช้ความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์
มาประยุกต์เข้ากับสิ่งประดิษฐ์ โดยตั้งสมมุติฐานไว้ว่า หากจะเกิด
อัคคีภัยนั้น ต้องมีปัจจัยหลัก ๒ ประการคือ ความร้อน และควัน
ดังนั้น จึงตั้งเงื่อนไขการทางานของระบบว่า หากวัดอุณหภูมิได้
เกินขีดจากัดและแสงภายในห้องน้อยมาก ๆ ระบบต้องส่งสัญญาณเสียง ให้ผู้ควบคุมดูแลทราบได้ทันเวลา
หลักการทางาน
โครงงานระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย มีหลักการทางานคือ เมื่อ Sensor วัดอุณหภูมิตรวจวัดว่าภายในห้องมีอุณหภูมิสงู เกินกว่าค่าที่
กาหนดไว้ ให้ระบบตรวจสอบค่าความเข้มแสงจาก LDR Sensor หากตรวจพบว่า ค่าจาก LDR Sensor น้อย ให้ระบบอนุมานว่าจะเกิด
อัคคีภัย Alarm ทางาน เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารทราบ เพื่อระงับเหตุ
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบแบบจาลองตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ คือ ๑) อุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่กาหนด ๒) LDR Sensor ตรวจวัดค่าได้น้อย
ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยต้องส่งสัญญาณเตือนให้ทราบ จานวน ๑๐ ครั้ง พบว่า ระบบสามารถแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยได้ตามที่โปรแกรม
ไว้ แต่อาจต้องปรับเพิ่มเรื่องของ Sensor ตรวจจับควัน เพื่อความแม่นยาในการแจ้งเตือนให้มากขึ้น

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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ภาคผนวก ๒
รายละเอียดโครงงานประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>

๑. โครงงานรดน้าต้นไม้อัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่ศึกษา
งบประมาณที่ใช้

๑. สามเณรอนุชา ยิ่งชาติ
๒. สามเณรติ่ง พูนมั่น
นายคมสันต์ ปิติ
โรงเรียนกันทรลักษณ์ธรรมวิทย์
จังหวัดศรีสะเกษ
๒,๒๒๕ บาท

ที่มาและความสาคัญ
มะนาวเป็น พื ชพื้ น เมือ งในภูมิภาคเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ ผู้ ค นในภู มิภาคนี้รู้จัก และใช้ ป ระโยชน์ จากมะนาวมาช้านาน
น้ามะนาวนอกจากใช้ปรุงรสเปรี้ยวในอาหารหลายประเภทแล้ว ยังนามาใช้เป็ นเครื่องดื่ม ผสมเกลือ และน้าตาลเป็นน้ามะนาว ซึ่งเป็นที่
รู้จักกันดีทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ การดูแลรดน้าต้นมะนาวในแต่ละช่วงอายุนั้นจะแตกต่างกันออกไป โดยช่วงที่
ปลูกใหม่ ๆ ควรให้น้าวันละครั้งเป็นอย่างน้อย (กรณีฝนไม่ตก) หลังจากปลูกประมาณ ๑๕ วัน มะนาวสามารถตั้งตัวได้แล้ว ให้น้าเดือนละ
๒ – ๓ ครั้ง และควรเริ่มงดให้น้า ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม เป็นต้นไป จนถึงช่วงออกดอกเพื่อให้มะนาวสะสม อาหารให้สูงถึงระดับที่
สามารถสร้างตาดอกได้ (ปกติมะนาวจะออกดอก เดือนเมษายน-พฤษภาคม) ทั้งนี้ หลังจากมะนาวออกดอก และกาลังติดผลอ่อน เป็น
ช่วงที่มะนาวต้องการน้ามาก เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของผล
ทางคณะผู้จัดทาโครงงานจึงคิดโครงการเปิด - ปิดน้าอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดเวลาในการรดน้าต้นมะนาวในโรงเรียน โดยใช้
เทคโนโลยีในการเปิด - ปิดระบบน้า จากการวัดค่าความชื้นในดิน และกาหนดเวลาช่วงเวลาในการรดน้าให้ตรงต่อความต้องการในแต่
ละช่วงอายุของมะนาว เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลต้นมะนาว และช่วยเพิ่มผลิตผลให้ได้ปริมาณมากขึ้น
หลักการทางาน
โครงงานรดน้าต้นไม้อัตโนมัติ (มะนาว) นี้ จะมุ่งความสนใจไปที่สวนมะนาวในช่วง “หลังจากออกดอกและกาลังติดผล” ซึ่งเป็น
ช่วงที่มีความต้องการน้ามากเป็นพิเศษ โดยระบบรดน้า
จะทางานใน ๒ เงื่อนไข คือ
 เมื่อถึงเวลาที่กาหนดให้ระบบรดน้าทาการด
น้ าเป็ น เวลานาน ๒๐ นาที โดยไม่ ต้ อ ง
ตรวจวัดค่าความชื้น ซึ่งในโครงงานตั้งไว้ ที่
เวลา ๐๖.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ น.
 หาก Sensor วัดความชื้นในดิน ตรวจพบว่า
ระหว่างวันความชื้นในดินต่ากว่าค่าที่ตั้งไว้ให้
ระบบทาการรดน้าต้นมะนาวเพิ่มเติมจนกว่า
ค่าความชื้นในดินจะมากกว่าหรือเท่ากับค่า
ที่ตั้งไว้
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบโครงงานรดน้าต้นไม้อัตโนมัติ (มะนาว) เวลา ๒ สัปดาห์ พบว่า ระบบรดน้าสามารถทางานได้ตรงตามเงื่อนไขที่
วางไว้ทั้ง ๒ แบบ คือ ๑) รดน้าเป็นช่วงเวลา (เช้า – เย็น) ๒) รดน้าเมื่อความชื้นในดินต่ากว่าค่าที่กาหนด ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
คือ สามารถต่อยอดโครงงาน โดยการกาหนดโปรแกรมให้ทางานอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มปลูกต้นมะนาว
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๔๒
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒. โครงงานเครื่องเตือนภัยน้าท่วมผ่าน SMS
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรนันทวัฒน์ คาสาสินธ์
๒. สามเณรอนุชา ตุลาการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์
๒. นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณที่ใช้
๒,๖๕๕ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ภัยน้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นทุกทีในภูมิภาคของบ้านเราโดยปกติภัยน้าท่วมเกิดจากการฝนตกหนักน้าป่าไหลหลาก
ซึ่งอาจมีสาเหตุจากพายุหมุนเขตร้อน ลมมรสุมกาลังแรง ร่องความกดอากาศแปรปรวน จากปัญหาน้าท่วมนาข้าวของผู้ปกครองและญาติ
โยมในหมู่บ้านเป็นประจา เครื่องเตือนภัยน้าท่วมจึงถูกพัฒนาเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเน้นการตรวจวัดระดับการเพิ่มขึ้น
ของน้าในนาข้าว และแจ้งเตือนให้ชาวนาเตรียมรับมือ เพื่อลดปัญหาความเสียหายของนาข้าวให้ฤดูน้าหลาก
หลักการทางาน
การทางานออกแบบโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัวเชื่อมต่อ Sensor วัดระดับ
น้า ๓ ระดับและแจ้งเตือนไปยัง Application Line ของเจ้าของนาข้าว รายละเอียด
ดังนี้




ระดับที่ ๑ เป็นแจ้งเตือนว่ามีระดับน้าเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ส่งผลเสียต่อนาข้าว
ระดับที่ ๒ แจ้งเตือนระดับน้าที่สูงขึ้นและอาจจะส่งผลเสียต่อนาข้าวให้รี บ
ระบายออกจากทุ่งนา
ระดับที่ ๓ ทาการแจ้งเตือนว่าน้าท่วมนาข้าวแล้วให้ทาการระบายน้าออกจาก
น้าข้าวอย่างเร่งด่วน

ผลของการทดสอบ
โครงานเครื่องเตือนภัยน้าท่วมผ่าน SMS ทางานได้ตามเป้าหมายที่คณะ
ผู้จัดทาตั้งไว้ เครื่องสามารถเตือนภัยน้าท่วมได้ ๓ ระดับ ส่งข้อความการเตือนเข้า
Application LINE ไปยั ง LINE ของเจ้ า ของนาได้ ตามที่ ห วั ง ไว้ แต่ มี ข้ อ จ ากั ด
เทคโนโลยี คือ ต้องติดตั้งในพื้ นที่ที่สามารถรับสัญญาณ WIFI เพื่อรับส่งข้อมูลผ่าน
Application LINE ได้เท่านั้น

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๔๓
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓. โครงงานเครื่องกันขโมยแจ้งเตือนผ่าน SMS
คณะผู้จัดท้า
โครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่ศึกษา
งบประมาณที่ใช้

๑. สามเณรธีรเดช นิลเพชร
๒. สามเณรนันทกร แก่นแก้ว
๑. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์
๒. นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ
๓,๘๙๔ บาท

ที่มาและความสาคัญ
ในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความตกต่าเป็นอย่างมาก ข้าวของราคาแพงขึ้นอย่างน่าตกใจ จึงส่งผลให้การจับ จ่ายใช้
สอยเป็นไปอย่างประหยัด บางบริษัทและสานักงานต้องปิดกิจการทาให้อัตราการตกงานและว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก บุคคล
เหล่านี้อาจเกิดความคิดในการทามาในหากินประกอบอาชีพที่ทุจริต เช่น โจรหรือขโมยหรือตีนแมว ย่องเบานั่นเอง โดยปัจจุบันอัตราการ
ลักเล็กขโมยน้อยมีเพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๒ ของทุกปี ตามสถิติ ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ แม้จะมีกล้องวงจรปิดที่ช่วยในการคอยสอดส่องก็
ยังไม่ช่วยลดอัตราการเกิดการลักเล็กขโมยน้อยเท่าที่ควรยิ่งทวีความรุนแรง
มาก
ดังนั้น คณะผู้จัดทาจึงได้ประดิษฐ์เครื่องกันขโมยแจ้งเตือ นผ่าน
SMS สาหรับติดขอบหน้าต่างและประตู หรือจะนาไปติดเข้ากับประตูตู้เก็บ
ของ เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันการโจรกรรมได้อีกทาง โดยสามารถแจ้งเตือน
เป็นข้อความเข้ามือถือให้แก่ผู้ใช้แบบ Real Time
หลักการทางาน
ให้นาเครื่องกันขโมยแจ้งเตือน SMS ไปติดไว้ในที่ที่เสี่ยงต่อการ
โดนขโมย เมื่อมีสิ่งมีชีวิตเข้าไปอยู่ในบริเวณของอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้จน Sensor สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ ไมโครคอนโทลเลอร์จะ
ประมวลผลสั่งการไปยัง Buzzer ให้ส่งเสียงขึ้นมา จากนั้นระบบจะส่ง SMS แจ้งแก่เจ้าของบ้านได้ทราบว่า “ขณะนี้มีผู้ต้องสงสัยเข้าใกล้
บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ไว้” เพื่อให้เจ้าของบ้านตรวจเช็ค หรือบอกกล่าว
แจ้งแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ผลของการทดสอบ
โครงงาน เครื่ อ งกั น ขโมยแจ้ งเตื อ นผ่ า น SMS ท างานได้ ต าม
เป้าหมายที่ทางผู้จัดทาโครงงานได้เขียน Code ควบคุมการทางาน และ
ควรจะต้องมีการปรับปรุงในส่วนของ Sensor ให้มีการทางานที่แม่นยา
มากขึ้น ทั้งนี้ มีข้อจากัดเทคโนโลยี คือ ต้องติดตั้งในพื้นที่ที่สามารถรับ
สัญญาณ WIFI เพื่อรับส่งข้อมูลผ่าน Application LINE ได้เท่านั้น

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๔๔
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๔. โครงงานเครื่องเตือนน้าขาดน้าล้นผ่าน SMS
คณะผู้จัดท้า
โครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่ศึกษา
งบประมาณที่ใช้

๑. สามเณรไพบูลย์ แก้วมงคล
๒. สามเณรพิชญุตม์ อินตะจักร์
๑. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์
๒. นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ
๓,๒๒๕ บาท

ที่มาและความสาคัญ
โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้า โดยส่วนที่เป็นผืนน้านั้น มีอยู่ประมาณ ๓ ส่วน (ร้อยละ ๗๕) และเป็นพื้นดิน ๑
ส่วน (ร้อยละ ๒๕) น้ามีความสาคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของพืชและสัตว์บนโลกรวมทั้งมนุษย์เราด้วยน้าเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดหมุนเวียน
ได้เรื่อย ๆ ไม่มีวันหมดสิ้น ทั้งนี้ น้าที่ใช้กันบนพื้นโลกส่วนใหญ่เป็นน้าที่ได้มาจากแหล่งน้าตามธรรมชาติทั้งสิ้น การกักเก็บน้าไว้ใช้งานก็
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในปัจจุบันวิธีกักเก็บที่นิยมคือ การเก็บในในภาชนะ เช่น ถัง หรือแท็งก์น้า
เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ มีแท็งก์น้าสาหรับสูบน้าขึ้นมากักเก็บไว้ใช้งานภายใน
โรงเรียน แต่ประสบกับปัญหาว่า เวลาสูบน้า จากบ่อบาดาลเพื่อให้เข้าไปสู่แท็งก์กักเก็บน้านั้น เมื่อน้าสูบขึ้นมาเต็มถังแต่เจ้าหน้าที่มาปิด
เครื่องสูบน้าล่าช้า ทาให้สูญเสียน้าไปเป็นจานวนมาก หรือเวลาน้าในแท็งก์หมดผู้ดูแลก็ไม่ สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ผู้จัดทาจึงมี
ความคิดว่า หากระบบสูบน้าดังกล่าวมี เครื่องช่วยเตือนเวลาน้าล้น หรือน้าในแท็งก์หมดคงแบ่งเบาภาระงานให้แก่ผู้ดูแลได้ จึงคิดศึกษา
และจัดทาระบบต้นแบบการแจ้งเตือนน้าขาด และน้าล้นขึ้นมาในชื่อ “โครงงานเครื่องเตือนน้าขาดน้าล้นผ่าน SMS”
หลักการทางาน
ระบบควบคุ ม น้ าขาด-น้ าล้ น อั ต โนมั ติ จะใช้ Sensor
จ านวน ๒ ตั ว โดยตั ว ที่ ๑ ติ ด บริ เวณด้า นล่างของแท็งก์ น้ า ท า
หน้าที่คอย ตรวจสอบระดับน้าไม่ให้ระดับน้าให้ถังหรือแท็งก์น้าอยู่
ต่ากว่าระดับที่ Sensor ติดตั้งไว้ ซึ่งถ้าหากระดับน้าอยู่ต่ากว่าระดับ
Sensor ระบบจะสั่งให้ปั้มน้าสูบน้าเข้าแท็งก์ ส่วน Sensor ตัวที่ ๒
ติ ด อยู่ ด้ า นบนของแท็ งก์ น้ า ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบระดั บ น้ าไม่ ใ ห้
ปริมาณน้าล้นถังหรือแท็งก์น้า ทั้งนี้ ระบบยังสามารถทางานผ่าน
Applications สาหรับควบคุมระบบระยะไกลป้องกันในกรณีระบบ
อัตโนมัติขัดข้อง โดยการสั่งงานด้วยการกดปุ่ม ๑ เป็นคาสั่งเปิด ปุ่ม
๒ เป็นคาสั่งปิดปัม้ น้าได้
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบการทางานของระบบควบคุม
น้าขาดน้าล้นอัตโนมัติ จานวน ๑๐ ครั้ง โดยปล่อยให้
เครื่องทางานต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๒ ชั่วโมง ระบบสามารถ
ทางานต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี ไม่มีข้อผิดพลาด

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๔๕
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๕. โครงงานบ้านหลังคาเย็น
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรอนุชิต ศรีโยธี
๒. สามเณรปฐมภรณ์ พิมพ์สระเท้า
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์
๒. นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณที่ใช้
๒,๘๑๘ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ในปัจจุบันปัญหาโลกร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้ชัดจากอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกที่สูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์อย่างมาก ในบริเวณที่อากาศเคยเย็นสบาย เช่น จังหวัดเชียงใหม่ก็กลับกลายเป็นร้อนขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ และในบริเวณ
ที่ อุ ณ หภู มิ สู งอยู่ แล้ ว ก็ ก ลั บ กลายเป็ น พื้ น ที่ ภัย ร้อ นหรื อ ภัย แล้ง และที่ ส าคั ญ ที่ ขาดไม่ไ ด้คื อ บริ เวณใจกลางของประเทศไทยอย่าง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่นอกจากจะมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นจากสภาวะโลกร้อนแล้ว ยังมีผลมาจากการวางแผนผังเมือง การลดลง
ของพื้นที่สีเขียว มลภาวะทั้งทางน้า อากาศ และอื่น ๆ จนกรุงเทพเมืองฟ้าอมรนี้เปรียบได้กับแหล่งกักเก็บความร้อน
ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทาจึงได้มีแนวคิดที่จะจัดทาโครงงานนี้ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยมีหลักการง่ายคือต้องการลดความ
ร้อนของหลังคา เพื่อให้อุณภูมิของหอพักเย็นลง ทาให้สามเณรที่อยู่ในหอพักสามารถนอนพักผ่อนในช่วงเวลาที่อากาศร้อนได้
หลักการทางาน
เมื่อหลังคาของห้องนอนร้อนตามอุณหภูมิที่
คณะผู้จัดทาโครงงานกาหนด Sensor วัดอุณหภูมิไว้
ประมาณ ๓๒ องศาเซลเซียส Arduino UNO R3 จะ
สั่งงานให้ Relay ทาการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ปั้มน้า ทาให้
เครื่ อ งปั้ ม น้ าเริ่ ม ท างานโดยการดึ งน้ าขึ้ น ไปฉี ด บน
หลังคาที่ร้อนให้ทั่วถึง และเครื่ องปั้มน้าจะทางานไป
เรื่อย ๆ จนกว่า อุณหภูมิบนหลังคาจะลดลงต่ ากว่ า
๒๙ องศาเซลเซียส Arduino UNO R3 จะสั่งงานให้
Relay ทาการตัดไฟฟ้าปั้มน้า เครื่องปั้มน้าก็จะหยุด
ทางาน
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบการทางานของโครงงานบ้านหลังคาเย็ น
จานวน ๑๐ ครั้ง ระบบสามารถทางานต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี ไม่มี
ข้อผิดพลาด
ข้อเสนอแนะโครงาน
โครงงานจะต้องมีการเพิ่ม การประมวลผลค่าความภายใน

ห้องและบนหลังคา และปรับปรุงในส่วนของการใช้น้าเยอะให้น้อยลง
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๔๖
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๖. โครงงาน Sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหว (คุมเปิดปิดไฟ)
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. พระธีระพงษ์ ธุวธมฺโม
๒. สามเณรวรวุฒิ ภูทิพย์
๓. สามเณรปฏิภาณ ชาญชิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายดารงค์ แก้วแจ่ม
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณที่ใช้
๑,๖๔๖ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากโรงเรียนดวนใหญ่วิทยา ประสบปัญหาการเรียนการสอนในโรงเรียน คือ การลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องเรียน
เช่น ปิดพัดลม ปิดหลอดไฟ เป็นต้น ทาให้เสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี และการหลงลืมดังกล่าวมีผลทาให้อายุการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในห้องเรียนสั้นลง ทางคณะผู้จัดทาจึงคิดประดิษฐ์ระบบช่วยเหลือในการคอยควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าในห้องเรียนขึ้น
โครงงาน Sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหว (คุมเปิดปิดไฟ) จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออานวยความสะดวก และลดการ
สิ้นเปลืองพลังงานและเวลาในการเปิดปิดไฟห้องหรืออาคารเรียน และเพื่อเป็นต้นแบบสาหรับการนาไปพัฒนาให้สามารถใช้งานในด้าน
อื่น ๆ ต่อไป
หลักการทางาน
การทางานของระบบจะเกิดจากการสั่งงานผ่านมือถือของผู้ใช้งาน โดยเมื่อต้องการเปิดไฟผู้ใช้เพียงแค่พิมพ์คาว่า “On” Relay
จะปล่อยกระแสไฟฟ้าทาหลอดไฟสว่าง แต่หากต้องการปิดไฟให้พิมพ์คาว่า “Off” Relay จะทาการตัดไฟออกจากระบบทาให้หลอดไฟ
ดับลง

ผลของการทดสอบ

เมื่ อมี วั ต ถุผ่ า น Sensor ตรวจจั บ ความเคลื่ อนไหวในระยะที่ กาหนด หลอดไฟนั้ น ติ ด ตามทฤษฎีข องตั ว Sensor
ตรวจจับความเคลื่อนไหว เมื่อแสงกระทบกับตัว Sensor วัดความเข้มของแสงในปริมาณที่กาหนดไฟก็จะดับตามทฤษฎีและเปิด
ตามความเข้มของแสงเมื่อแสงมีปริมาณน้อย
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๔๗
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๗. โครงงานเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรธีรพัฒน์ สมบัติ
๒. สามเณรอนินชัย สุระ
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นางสาววนิดา โวหาร
๒. นายเชษฐา บุญเฮ้า
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนโพทธิ์ศรีวิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณที่ใช้
๒,๘๕๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
โครงงานเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนามาวัดอัตราการเต้นของหัวใจในเบื้องต้นเพื่อหาข้อมูลอัตราการ
เต้นของหัวใจของนักเรียนในโรงเรียนโพทธิ์ศรีวิทยา เพื่อตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย และทาการรักษาในเบื้องต้น ผลการศึกษา
ก่อนเริ่มทาโครงงานพบนักเรียนในโรงเรียนส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องการหาค่าอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อนามาวัดตามเกณฑ์ค่าการเต้น
ของหัวใจในแต่ละนาทีและตรวจหาความผิดปกติต่อไปจึงค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตและศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ และพบว่าสามารถทา
สิ่งประดิษฐ์ที่อาจนามาเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้
หลักการทางาน
เมื่อนานิ้วมือประกบติดกับโมดูลวัดชีพจรระบบจะส่งค่าไปที่ Arduino แล้ว Arduino จะส่งค่าชีพจรไปยังจอแสดงผล LED
เพื่อแสดงอัตตราการเต้นของหัวใจ ทั้งนี้
 RHR ที่ช้า คือตัวเลขที่ต่ากว่า ๖๐ ครั้งต่อนาที เรียกว่า ภาวะ
หั ว ใจเต้ น ช้ า ชี พ จรเต้ น ช้ า กว่ า ปกติ ซึ่ งอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
สุขภาพได้ โดยเฉพาะหากหัวใจเต้นช้าจนไม่สามารถสูบฉีดเลือด
และนาออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ตามร่างกายได้อย่าง
เพี ย งพอ ซึ่ งอาจท าให้ มี อ าการ เช่ น รู้ สึ ก เหนื่ อ ย อ่ อ นเพลี ย
เหนื่อยเร็วเมื่อออกกาลังกาย วิงเวียนศีรษะ สับสนมึนงง ไม่มี
สมาธิ หายใจไม่สุด ใจสั่น เป็นลม วูบ หากมีอาการร้ายแรงอาจ
ทาให้ความดันโลหิตผิดปกติ เป็นลมบ่อย หัวใจวาย หรือหัวใจ
หยุดเต้นได้
 RHR ที่ปกติ คือ RHR ระหว่าง ๖๐ และ ๑๐๐ ครั้งต่อนาที แต่ผู้ทสี่ ุขภาพแข็งแรงหรือนักกีฬามักมีชีพจรต่า โดยอาจมีอัตรา
การเต้นของหัวใจขณะพักอยู่ที่เพียง ๔๐ – ๖๐ ครั้ง/นาที
 RHR ที่เร็ว คือที่สูงกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที เรียกว่า ภาวะหัวใจเต้นเร็ว โดยอาจทาให้มีอาการใจสั่น หายใจหอบเหนื่อย อ่อนล้า
เวียนศีรษะ รู้สึกหวิว หรือเป็นลมหมดสติได้ หากมีอาการร้ายแรงอาจทาให้เกิดลิ่มเลือดอุดตัน หัวใจวาย หรือหัวใจหยุดเต้น
และเสียชีวิตได้
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ทาขึ้นนี้กับสามเณรกลุ่มตัวอย่างจานวน ๒๐ รูป พบว่า การทางานของ
ระบบที่จัดทาขึ้นมีความแม่นยาอยู่ที่ร้อยละ ๙๘ โดยการทดสอบเปรียบเทียบกับเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัว ใจที่มี ขายอยู่ ต าม
ท้องตลาด
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๔๘
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๘. โครงงานระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านบลูทูธ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรมงคล บุญเนตร
๒. สามเณรจามิกร ชนะกิจเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นางสาววนิา โวหาร
๒. นายเชษฐา บุญเฮ้า
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนโพทธิ์ศรีวิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณที่ใช้
๒,๘๕๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
โครงงานระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านบลูทูธ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนามาใช้ภายในบ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อความทันสมัยในการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระซับเวลาในการเดินเปิด-ปิดไฟในที่มืด และเพิ่มความปลอดภัย ผลการศึกษาก่อนเริ่มโครงงานพบว่า ผู้คน
ส่วนมากกลับจากทางานหรือกลับจากการไปทากิจกรรมนอกบ้าน วัด โรงเรียน ในเวลากลางคืน จะเปิดไฟก็ต้องเดินไปในที่มืด ๆ โดยที่
ไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายต่อตน ซึ่งระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านบลูทูธ
หลักการทางาน
การใช้ ง านระบบเปิ ด -ปิ ด ไฟผ่ า นบลู ทู ธ นี้ จ าเป็ น จะต้ อ งมี
Application Arduino Bluetooth Controller ในมือถือ เมื่อทาการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์กับมือถือ เรียบร้อยแล้ว ให้ กดเลือกไปที่ Terminal
Mode แล้วพิมพ์คาสั่ง ดังนี้
 ค้าสั่งเปิดไฟฟ้า คือ พิมพ์คาสั่ง $ แล้วกด Enter > พิมพ์คาสั่ง
๑ แล้วกด Enter > พิมพ์คาสั่ง = แล้วกด Enter >พิมพ์คาสั่ง t แล้วกด
Enter ไฟฟ้าทั้งหมดก็จะติดขึ้น
 ค้าสั่งปิดไฟฟ้า คือ พิมพ์คาสั่ง $ แล้วกด Enter > พิมพ์คาสั่ง ๑
แล้วกด Enter > พิมพ์คาสั่ง = แล้วกด Enter >พิมพ์คาสั่ง f แล้วกด
Enter ไฟฟ้าทั้งหมดก็จะดับขึ้น
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบคาสั่งเปิดปิดไฟฟ้าทั้งหมดที่ได้ตั้งค่าว่าของ
“โครงงานระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านบลูทูธ ” พบว่า ระบบทางานได้ตรง
ตามคาสั่งที่ตั้งไว้ แต่หากการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างมือถือและบอร์ด
ควบคุมขาดหาย ระบบจะไม่ทางาน หากมีการต่อยอดโครงงานควรมีคิด
วิธีป้องการในกรณีดังกล่าวเพิ่มเติม

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๔๙
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๙. โครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรเฉลมิวุฒิ ไชยบิล
๒. สามเณรไพรวลัย์ วงษ์วิเศษ
๓. สามเณรกฤษฎา โพธิ์กิ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายอรรถสิทธิ์ คาภูดี
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณที่ใช้
๔,๐๑๕ บาท
ที่มาและความสาคัญ
สิ่งเสพติดเป็นตัวทาลายอนาคตของเยาวชนของชาติ การป้องกันให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่ง เสพติดเป็นหนึ่งในนโยบายของ
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าเกือบทุกโรงเรียนมีเด็กติด บุหรี่ และทุกโรงเรียนก็พยายามหาวิธีการในการป้องกันการ
สูบบุหรี่ในโรงเรียน เมื่อมีการสูบบุหรี่ก็จะมีปัญหาต่าง ๆ ตามมา ทั้งเรื่องสุขภาพของนักเรียน สุขลักษณะในบริเวณโรงเรียน เช่น การทิ้ง
ก้นบุหรี่ในสถานที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความสกปรก เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องปรามนักเรียนที่ทาผิดกฎของโรงเรียนจากการสูบบุหรี่ใน
บริเวณโรงเรียนทาให้โรงเรียนเสื่อมเสียภาพพจน์ที่ดี และอาจเกิดอัคคีภัยจากการทิ้งก้นบุหรี่ และเป็นการช่วยผู้ มีหน้าที่ควบคุมดูแล
นักเรียนทาหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง คณะผู้จัดทาโครงงานจึงคิดว่าการมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดักจับควันบุหรี่ เพื่อป้องปรามการสูบ
บุ ห รี่ ใ นบริ เวณโรงเรี ยนน่า จะเป็ น สิ่งที่ ดีมีป ระโยชน์ ดั งนั้ น เมื่ อ เล็ งเห็น
ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว จึงศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ที่มีในปัจจุบันมาใช้ในการควบคุมระบบ เพื่อสร้างเครื่องดักจับควันบุหรี่แล้ว
สั่งการให้มีการส่งสัญญาณเตือนทั้งแสง เสียงและข้อความ โดยการตรวจจับ
ควันบุหรี่ในบริเวณที่ติดตั้ง Sensor ไว้ เมื่ อค่าควันในอากาศถึ งเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ ก็ส่งสัญญาณเตือนให้ผู้กระทาผิดให้หยุด ถ้าควันไม่ลดลงภายใน
๑๕ วินาที จะมีการส่งข้อความไปยัง ฝ่ายปกครอง เพื่อให้ฝ่ายปกครอง/
หรือผู้มีหน้าที่ดูแลนักเรียน เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป
หลักการทางาน
เมื่อ Sensor ตรวจจับควันซึ่งติดตั้งไว้ ณ พื้นที่เป้าหมายตรวจพบ
ค่าควันในอากาศถึงเกณฑ์ที่กาหนด Raspberry Pi จะทาการประมวลผล
และสั่งให้ Relay จ่ายกระแสไฟให้ระบบส่งสัญญาณเสียง และแสง เตือน
ผู้กระทาผิดให้ทราบ หากผู้กระทาผิดยังคงสูบบุหรี่ตอ่ ไปเรือ่ ย ๆ ภายใน ๑๕
วินาที Raspberry Pi จะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลหรือฝ่ายปกครอง
ให้เข้ามาจัดการแก้ไขปัญหา หรือลงโทษตามกฏของโรงเรียน
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบติดตั้งอุปกรณ์โดยจาลองเหตการณ์ขึ้นในพื้นจากัด “เครื่องดักจับควันบุหรี่” ตัวต้นแบบนี้ สามารถทางานใน
การแจ้งเตือนในระบบเสียงและแสงได้ดี แต่ระบบการส่งข้อความผ่าน Internet ให้แก่ผู้รับผิดชอบหรือฝ่ายปกครอง บางครั้งหาก
สัญญาณ Internet อ่อน หรือขาดระบบจะไม่สามารถส่งข้อความได้ ทั้งนี้ หากทาการต่อยอดผู้จัดทาคิดว่า ต้องแก้ปัญหาให้ระบบทางาน
ได้ทั้งในสถานที่ที่สัญญาณ Internet ไม่เสถียรด้วย เพื่อการรองรับการใช้งานบนพื้นที่จริง
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๕๐
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๐. โครงงานสวิทซ์นับคนเข้าออกและเปิดปิดระบบไฟฟ้า
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรภครพงษ์ แจ่มแจ้ง
๒. สามเณรยุทธพิชัยชาญ สายสมบัติ
๓. สามเณรอนุภัทร ลือโลก
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายพิรพัฒน์ แก้วแสน
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณที่ใช้
๔,๓๔๙ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่มีการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงานต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
มีห้องเรียนทั้งหมด ๑๑ ห้อง ในทุกห้องจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลัก ๆ คือ หลอดไฟ และพัดลม ทาให้ มีการใช้กระแสไฟฟ้าเป็นจานวนมาก
และส่วนใหญ่ในช่วงพักฉันเพล นักเรียนสามเณรจะลืมปิดไฟ และปิดพัดลมดังกล่าว ทาให้เกิดความสิ้นเปลืองโดยไม่เกิดประโยชน์ เพื่อ
บริหารจัดการการใช้กระแสไฟอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้จัดทาโครงงานจึง คิดนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมระบบไฟฟ้าใน
ห้องเรียน และเพราะในแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนเข้าไปใช้ในแต่ละช่วงเวลาในจานวนไม่เท่ากัน การเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจึงควรเหมาะสม
แก่จานวนที่เข้าใช้ห้อง เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุด
โครงงานสวิทช์นับคนเข้าออกและเปิดปิดระบบไฟฟ้า จึงน่าจะเป็นเครื่องมือที่แก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ เพื่อให้เราสามารถ
นับจานวนนักเรียนที่เข้าไปใช้ห้องนั้นและควบคุมการเปิด-ปิด ไฟและพัดลม ให้เหมาะสม และแก้การหลงลืมปิดไฟและพัดลมในช่วงไม่มี
ผู้ใช้งานห้องเรียนได้
หลักการทางาน
โครงงานสวิ ท ช์ นั บ คนเข้ า ออกและเปิ ด ปิ ด ระบบ
ไฟฟ้า มีระบบการทางานแบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อ คือ
๑. นับบุคคลเข้าออกในห้องเรียน
๒. ควบคุมระดับพัดลมให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียน
๓. เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติภายในห้องเรียน
๔. เปิด-ปิดประตูห้องเรียน
การท างานของระบบจะควบคุ ม ด้ ว ยบอร์ ด
Raspberry PI ทั้งนี้ เมื่อนักเรียนจะเข้าห้องเรียนต้องใส่รหัสสาหรับเปิดประตูเข้า เพื่อป้องกันของมีค่าภายในห้องสูญหาย และนับจานวน
นักเรียนที่เข้าใช้ห้อง จากนั้น PIR Sensor จะทาหน้าที่ตรวจจับการเคลื่อนวัดไหวภายในห้องซ้า เพื่อเช็คให้แน่ใจว่ามีนักเรียนเข้าใช้ห้อง
จริง ระบบจึงจะสั่ง Relay ให้จ่ายกระแสไฟฟ้า พัดลมและหลอดไฟจะติด ทั้งนี้ จานวนพัดลมที่เปิดจะสัมพันธ์กับนักเรียนเข้าใช้ห้องเรียน
เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้าที่ใช้งาน
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบระบบด้วยแบบจาลองที่ทาขึ้น ระบบสามารถทางานได้ตามที่โปรแกรมไว้ แต่ไม่สามารถประเมิณว่าประหยัดไฟมาก
ขึ้นหรือไม่ เนื่องจากระยะเวลาที่ทาการทดสอบไม่เพียงพอ

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๕๑
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๑. โครงงานเครื่องวัดระยะทางส้าหรับผู้พิการทางสายตา
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรขจรศักดิ์ สายเสมา
๒. สามเณรภานุพงศ์ ศรีนวล
อาจารย์ที่ปรึกษา
พระมหาบวรวิชญ์ อธิปญฺโญ
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดสระกาแพงใหญ่
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณที่ใช้
๓,๓๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ผู้พิการทางสายตามีความจาเป็นต้องใช้ไม้เท้าเป็นอุปกรณ์นา
ทางในการสัญจรไปมาเพราะไม่เท้าสามารถกาหนดทิศทางได้ แจ้งเตือนสิง่
กี ด ขวางและอุ ป สรรคขวางกั้ น ที่ ท าให้ เ ดิ น ทางไม่ ส ะดวก แต่ บ างครั้ ง
อุปกรณ์ดังกล่าวก็ไม่สามารถแจ้งเตือนได้แม่นยานักว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด
ขึ้นบ้าง ผู้พิการทางสายตา บางส่วนได้อุปกรณ์ที่ทามาจากไม้หรือพลาสติก
ที่มีจาหน่ายตามท้องตลาด ซึ่งช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นระดับหนึ่งดังนั้น
คณะผู้จัดทาจึงมีแนวคิดในการออกแบบเครื่องวัดระยะทางก็คือเมื่อเข้า
ใกล้สิ่งกีดขวางก็จะส่งเสียงเตือนและสั่นทาให้รู้ว่าข้างหน้ามีสิ่งกีดขวาง
หลักการทางาน
เมื่ อ Ultrasonic Sensor ตรวจพบสิ่งกี ดขวาง Sensor จะส่ง
ข้อมูลไปที่ Arduino จากนั้น Arduino จะสั่งงานไปยัง Speaker และ
Vibration Motor เพื่อให้ส่งสัญญาณเตือน โดยการส่งสัญญาณเตือนแก่
ผู้ใช้งานจะส่งเสียงดังและถีข่ ึ้น เมื่อเข้าใกล้ระยะวัดมากขึ้นเรื่อย ๆ
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบ “เครื่องวัดระยะทางสาหรับคนพิการ
ทางสายตา” เครื่องนี้ สามารถทางานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ดังนี้
 ที่ระยะ ๑๒๐ เซนติเมตร Sensor จะส่งข้อมูลไปที่
Arduino จากนั้น Arduino จะสั่งงานไปยัง
Speaker จะส่งเสียงเตือนได้
 ที่ระยะ ๑๐๐ เซนติเมตร Sensor จะส่งข้อมูลไปที่
Arduino จากนั้น Arduino จะสั่งงานไปยัง
Speaker จะส่งเสียงเตือนถี่ขึ้น
 ที่ระยะ ๕๐ เซนติเมตร Sensor จะส่งข้อมูลไปที่
Arduino จากนั้น Arduino จะสั่งงานไปยัง
Speaker จะส่งเสียงเตือนดังและถี่มากยิ่งขึ้น
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๕๒
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๒. โครงงานระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วย IOT
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรสุรพงษ์ มนตรีวงษ์
๒. สามเณรพรชิต คาพินิจ
๓. สามเณรแมน ธรรมรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
พระมหาบวรวิชญ์ อธิปญฺโญ
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดสระกาแพงใหญ่
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณที่ใช้
๓,๐๑๘ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของ Smart Phone ได้ก้าวหน้าไปอย่างเร็วรวดทาให้การควบคุม
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ภายในบ้ า นท าได้ อ ย่ า งสะดวกและรวดเร็ ว โครงงานระบบควบคุ ม อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ใบบ้ า นโดยผ่ า น Application มี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและออกแบบการควบคุมการเปิด -ปิดของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกต่อการดารงชีวิต
โดยผู้จัดทาได้ออกแบบจาลองเครื่องใช้ไฟฟ้าในรูปแบบของหลอดไฟ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งสามารถควบ คุมการเปิด -ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าและแจ้งสถานะการทางาน พร้อมตั้งเวลาในการควบคุมการเปิด – ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า และแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าผ่าน
ทาง Application
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านโดยผ่าน Application มีส่วนประกอบทั้งหมด ๒ ส่วน คือ ส่วนของ Software และส่วน
ของ Hardware จะใช้ Node MCU เป็นส่วนควบคุมการทางานของแบบจาลองเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยรับคาสั่งในการควบคุมการทางานมา
จาก Smart Phone ส่วน Software จะใช้การเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของ ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้ านโดยผ่ า น
Application
หลักการทางาน
หลักการทางานโดยรวมของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน
ด้ ว ย IoT คื อ เมื่ อ ผู้ ใ ช้ จ ะท าการเข้ า ระบบ ระบบจะมี ส่ ว นรั ก ษาความ
ปลอดภัยโดยต้องให้ทาการ longin เมื่อ Longin เสร็จเรียบร้อยจะเข้าสู่หน้า
เว็บเพจที่ใช้ในการควบคุมระบบไฟฟ้า ซึ่งการควบคุมการทางานจะรับข้อมูล
จากผู้ ใ ช้ ร ะบบควบคุม ผ่าน Smart Phone เมื่ อ รั บ ข้ อมู ลแล้ วระบบจะส่ง
คาสั่งข้อมูลให้กับ Node MCU เพื่อทาการส่งคาสั่งข้อมูลผ่านไปยังตัวรับ
สัญญาณ Wireless เพื่อควบคุมการทางานของ Relay ที่เป็นสวิตซ์อัตโนมัติ
ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สามารถเปิด – ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้ โดยการ
แจ้งเตือนสถานการณ์ทางานและกราฟแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้า ระบบจะ
ส่งข้อมูลกลับมาแสดงผ่านหน้า Web Page
ผลของการทดสอบ
จากการทดลองใช้งานจริงผ่านโมเดลบ้านจาลองที่ ติดตั้งระบบไฟฟ้าเสมือนจริงระบบแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ผ่าน Application
ที่เขียนขึ้น พบว่า ระบบสามารถลดเวลาการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงประมาณร้อย ๑๐ จากการเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ติดตั้งระบบ และ Application ที่เขียนขึ้น สามารถสั่งการได้ดีผ่านระบบ Internet of thing (IoT)

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๕๓
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๓. โครงงานผักผม
คณะผู้จัดท้า
โครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา

สถานที่ศึกษา
งบประมาณที่ใช้

๑. สามเณรกิตติพงศ์ มีสด
๒. สามเณรอรรถชัย จริอินทร์
๓. สามเณรจีรวุฒิ ไชยศิลป์
๑. พระครูสังฆรักษ์รักชาติ ธมฺมสาสโน
๒. พระนราธิปพงศ์ ฐิตเมโธ
๓. นายกิตติพงษ์ เอี่ยมทอง
โรงเรียนวัดน้าไคร้นันทชัยศึกษา
จังหวัดน่าน
๓,๐๐๐ บาท

ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากโรงเรียนของโรงเรียนน้าไคร้นันท
ชั ย ศึ ก ษาได้ ป ลู ก ผั ก แบบไฮโดรโปนิ ก ส์ เ พื่ อ ท าเป็ น
ภัตตาหารให้แก่สามเณรอยู่แล้วแต่ในการปลูกผักนั้น
ใช้ ปุ๋ ย น้ าแบบสารเคมี เ ป็ น อาหารของพื ชมาตลอด
และผลผลิ ต ที่ ใ ช้ ส ารเคมี นั้ น มี อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
ระยะยาว ทางคณะผู้จัดทาโครงงานจึงคิดจะเปลี่ยน
ม า ใ ช้ ปุ๋ ย อิ น ท รี แ ท น ใ น ก า ร ป ลู ก พื ช โ ด ย ใ ช้
ความสามารถของ GoGo Board มาคอยควบคุมเพื่อ
ลดแรงงานของคนในการดูแลพืชผักลง และศึกษาดู
ความแตกต่างของผลผลิตที่ใช้ปุ๋ยเคมีกับใช้ปุ๋ยอินทรี
ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
หลักการทางาน
เมื่อ Sensor ตรวจพบว่า “ความชื้นในดินต่ากว่าค่าทีต่ ั้งไว้ จะส่งสัญญาณให้แก่ GoGo Board ให้ประมวลผลและป้อนคาสั่งให้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทางาน เพื่อปล่อยทาออกมารดน้าแปลงผัก แต่หากเกิดข้อผิดพลาดระบบไม่ทางาน “ผู้พัฒนา” สามารถที่
จะสั่งการแบบ Manual ผ่านระบบ Internet จากมือถือของผู้พัฒนาได้ อนึ่ง โปรมแกรมตั้งให้ระบบทางานบน ๒ เงื่อนไขคือ ๑) เมื่อถึง
เวลาที่กาหนด เช้า และเย็น และ ๒) เมื่อความชื้นในดินต่ากว่าค่าที่ตั้งไว้ การทางานของทั้ง ๒ ระบบ จะทางานจนกว่าความชื้นในดิน
เท่าระดับที่เหมาะสมกับพืชที่ปลูกอยู่บนแปลงเกษตร
ผลของการทดสอบ
การทดสอบผลงานที่สร้างขึ้นพบว่า “สามารถใช้งานตรงตามความต้องการที่ตั้งโปรแกรมไว้” ดังนี้
๑. การรดน้า เพิ่มความสะดวกในการทางาน
๒. สามารถตอบสนองความสะดวกและประหยัดคุ้มค่า
๓. ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องรดน้าต้นไม้อัตโนมัติยังทางานได้ดีเป็นปกติ

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๕๔
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๔. โครงงานระบบนับจ้านวนคนเข้า-ออก อัจฉริยะ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรจีระศักดิ์ กาศวิบูลย์
๒. สามเณรพีรพล แสนย่าง
๓. สามเณรทวีลาภ ซิมทิม
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายอนันต์ จินดาคา
๒. นางสาว เบญจมาศ หงษ์ห้า
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา
จังหวัดแพร่
งบประมาณที่ใช้
๓,๐๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
วั ด สถานที่ ซึ่ ง เป็ น ที่ พั ก อาศั ย ของคณะสามเณรผู้ จั ด ท านั้ น มี
พิพิธภัณฑ์ที่ได้เก็บรวบรวมโบราณวัตถุอันมีมูลค่าไว้จัดแสดงแก่นักท่องเที่ยว
และผู้ ที่ ส นใจ ซึ่ งในแต่ ล ะวั น นั้ น มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วซึ่ งส่ ว นมากจะมาจากต่ าง
ท้องถิ่น ต่างสถานที่ เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของวัดอย่างไม่ขาดสาย การ
ปฏิสันถารแก่ผู้มาเยือนจึงเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติในฐานะของวัดซึ่งเป็นศูนย์
รวมแห่งพระพุทธศาสนา ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดเตรียมน้าดื่มไว้ เพื่อให้บริการ
ณ พิพิธภัณฑ์ และจะเป็นการยากที่จะนับจานวนผู้เข้าชม เพื่อที่จะเตรียมน้า
ดื่มให้พอดี และประกอบกับทางวัดต้องการทราบสถิติผู้เข้าชมในแต่ละวันด้วย
จึงเป็นที่มาของโครงงานเรื่องนี้
หลักการทางาน
๑. ระบบนับจ้านวนคน เมื่อมีคนเดินผ่าน ณ ทางเข้า ซึ่งตัดกับทางเดิน
ของแสงอินฟราเรด ทาให้ค่าสัญญาณเปลี่ยน บอร์ดจะนับ ๑, ๒, ๓
ไปเรื่อย ๆ จนกว่าพิพิธภัณฑ์ปิด เวลา ๑๗.๓๐ น. Raspberry Pi
จะแจ้ งจ านวนผู้เข้ า ชมผ่า น Telegram Application ในวั น นั้ น ๆ
และจานวนคนจะถูกรีเซ็ตเป็น ๐ เพื่อนับใหม่ในวันถัดไป และเมื่อ
ครบ ๑ อาทิ ต ย์ ระบบจะส่ งค่ า ของจ านวนผู้ เ ยี่ ย มชมทั้ งหมดใน
อาทิตย์นั้น ๆ โดยคิดค่าเฉลี่ยให้
๒. ระบบเปิด-ปิดไฟฟ้า เมื่อมีผู้เข้าชมอยู่ในพิพิธภัณฑ์ จะใช้ Motion
Sensor ตรวจจับ หากมีคนอยู่จะเปิดไฟค้างไว้ แต่ถ้าไม่มีคนอยู่ ณ ขณะนั้น ระบบจะปิดไฟอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน
๓. ระบบเก็บข้อมูล ระบบจะบันทึกกราฟของจานวนผู้เข้าชมใน ๑ วัน ไว้เป็นสถิติ และจะช่วยเปรียบเทียบว่า วันใดที่มีคนมา
เยี่ยมชมมากที่สุด และน้อยที่สุด ซึ่งสามารถนาไปดาเนินการทางสถิติได้
ผลของการทดสอบ
ระบบสามารถทางานตามคาสั่งของ Algorithm ของโปรแกรมที่เขียนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยการทดสอบการควบคุม
อุปกรณ์ในแบบต่าง ๆ แล้วพบว่า การควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นเป็นไปตามการทางานของระบบได้ดี
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๕๕
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๕. โครงงานระบบป้องกันการโจรกรรมสุดไฮเทค
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรณัฐพล ปรัชญาฤทธิ์
๒. สามเณรนฤเบศร เพ็ชรนวล
๓. สามเณรณรงฤทธิ์ เพ็งสุภา
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายอนันต์ จินดาคา
๒. นางสาวเบญจมาศ หงษ์ห้า
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา
จังหวัดแพร่
งบประมาณที่ใช้
๓,๐๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things กาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องในยุคโลกาภิวัฒน์ ทางคณะผู้จัดทาได้มี
ความคิดว่า ควรจะนาเทคโนโลยีส่วนนี้ มาประยุกต์ ใช้ในทางศาสนา ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวสามเณรโดยตรง และที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือ
ความปลอดภัยภายในศาสนสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ ๆ มีทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก แต่กลับมีความปลอดภัยที่ค่อนข้างต่า ไม่รัดกุม ภายในวัด
ซึ่งเป็นที่อาศัยของ "พระภิกษุสามเณร" ในการดูแลรักษาทรัพย์สินเหล่านี้ คงจะไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่แน่นอน
ซึ่งการนาเทคโนโลยีส่วนนี้มาประยุกต์ใช้ ไม่เพียงแต่นามาใช้ในศาสนสถานเพียงเท่านั้น แต่สามารถนาไปใช้ในทุกสถานที่ ที่ต้องการความ
ปลอดภัย หรือประสิทธิภาพในการป้องกันการโจรกรรมให้มากขึ้น
หลักการทางาน
ในสภาวะปกติ เมื่อระบบเปิดใช้งาน Sensor ทุกตัวจะ
ท างานอย่ า งปกติ และเมื่ อ เกิ ด การ Trig Sensor ท าให้
สัญญาณของ Sensor ผิดไปจากที่ตั้งไว้ ระบบจะทาการเปิด
ไซเรน ๕ วินาที และถ่ายรูป พร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน
สมาร์ ท โฟนทั น ที ซึ่ ง การ Trig Sensor จะเกิ ด ขึ้ น ในกรณี
ดังต่อไปนี้
 Sound Module ดักจับคลื่นเสียงที่มีความดังเกิน
ที่ตั้งค่า Sensitive ที่ตั้งไว้ได้
 สวิ ต ช์ ตั ว ใดตั ว หนึ่ ง บนพื้ น ถู ก น้ าหนั ก ที่ ม ากกว่ า
10N กดทับลง ทาให้สวิตช์ถูกกด
 Motion Sensor สามารถดั ก จั บ การเคลื่ อ นไหว
ภายในห้องได้
 Proximity Sensor มี ค่ า สั ญ ญาณที่ เ ปลี่ ย นแปลง
เกิดขึ้นในกรณีที่วัตถุขยับเท่านั้น
ผลของการทดสอบ
ระบบสามารถทางานตามคาสั่งของ Algorithm ของโปรแกรมที่เขียนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยการทดสอบการควบคุม
อุปกรณ์ในแบบต่าง ๆ แล้วพบว่า การควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นเป็นไปตามการทางานของโปรแกรมที่ตั้งไว้ และการควบคุมโดย
Telegram จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตและความเสถียรของ Sever ของ Telegram เอง
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๕๖
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๖. โครงงานระบบตรวจเช็คอุณหภูมิในร่างกาย
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรดาเกิง ไกรไพบูลย์
๒. สามเณรนพคุณ ตรงต่อ
๓. สามเณรบัณฑิตพงษ์ กัลยาประสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายสุรชัย ฟองนันตา
๒. นางลัดดา งานนันไชย
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม
จังหวัดน่าน
งบประมาณที่ใช้
๕,๘๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
อุณหภูมิของร่างกาย เป็นเครื่องบอกความปกติของร่างกาย ว่าสภาพร่างกายมีสุขภาพดี และสามารถบ่งบอกสิ่งที่เกี่ยวกับ
สุขภาพของตัวเราได้หลาย ๆ อย่าง เช่น ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วย หรือแม้กระทั่งภาวะ เสี่ยงต่อโรคภัยต่าง ๆ มากมาย การวัดอุณหภูมิของ
ร่างกายในแต่ละครั้งนั้นมีความยุงยากลาบากและเสียเวลา จากความสาคัญจุดนีผ้ ู้จัดทาจึงมีการคิดค้นระบบตรวจเช็คอุณหภูมิในร่างกาย
ขึ้นมา เพราะการวัดอุณหภูมิแบบธรรมดาจะทาให้เกิดการเสียเวลา
จ า กเ ห ตุ ผ ล ข้ า งต้ นผู้ จั ด ท า จึ งน า เ อา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่ออานวยความสะดวก และ
ได้คิดสร้างระบบตรวจเช็คอุณหภูมิในร่างกายขึ้นมา
เพื่ อ ให้ เ กิ ดความสะดวก สามารถน ามาใช้ ตรวจเช็ค
อุ ณ หภู มิ ใ นร่ า งกายของสามเณรนั ก เรี ย นได้ และ
สามารถรายงานผลการตรวจอุณหภูมิในร่างกายของ
สามเณรให้ ค รู อ นามั ย ทราบ เพื่ อ จะได้ น าสามเณร
นักเรียนไปรับการรักษาต่อไป
หลักการทางาน
๑. การทางานเริ่มจากระบบจะทางานสามเณรต้องผ่านการนับจานวนการใช้งาน
โดยมี Sensor เป็นตัวนับจานวน
๒. การทางานขั้นต่อไปจะเป็นการวัดอุณหภูมิของร่างกายโดยใช้ Sensor วัด
อุณหภูมิ เมื่อผลของค่าอุณหภูมิในร่างกายเป็น ๓๖.๕-๓๗.๕ องศา ถือว่า
ร่ า งกายอยู่ ใ นสภาวะปกติ ไม่ มี ไ ข้ จะมี ไ ฟแจ้ ง สถานะเป็ น สี เ ขี ย ว แต่ ถ้ า
อุณหภูมิของร่างกายมีมากกว่า ๓๗.๖ ถือว่าร่างกายอยู่ในสภาวะมีไข้ จะมีไฟ
แจ้งสถานะเป็นสีแดง และมีเสียงเตือนบอกจากลาโพง
๓. การทางานแต่ละครั้งจะมีการถ่ายรูปส่งไปยัง Telegram และเก็บข้อมูลแบบ
กราฟ
ผลของการทดสอบ
ระบบสามารถทางานได้จริงตามทีต่ ้อง GoGo Board และ Raspberry Pi สามารถควบคุมการทางานตามคาสั่งได้ปกติ

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๕๗
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๗. โครงงานสวนผักอัจฉริยะ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรวรวิช อิ่นมะโน
๒. สามเณรกิตติพงษ์ อินต๊ะวิชัย
๓. สามเณรณัฏฐากร ผิวผลเขียว
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายจีรวัฒน์ ปันทองมา
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา
จังหวัดน่าน
งบประมาณที่ใช้
๖,๐๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ได้มีการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการโดยเน้นทักษะด้าน
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และทักษะด้านอาชีพให้กับผู้เรียน มีการเรียนการสอนด้าน “การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์” และได้
จัดทากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านกิจกรรม “พุทธเกษตร ศิลปะแห่งการพึ่งตนเอง ตามศาสตร์พระราชา” โดยมีการปลูกผักและผลไม้ใน
โรงเรือน อย่างมีคุณภาพและปลอดสารพิษ เพื่อนาผลผลิตที่ได้มาประกอบทาเป็นภัตตาหารถวายแก่สามเณรนักเรียนในโรงเรียนวัดดอน
มงคลสันติสุขวิทยา
เนื่ อ งจากปั ญ หาการให้ น้ ากั บ พื ชที่ ป ลู ก ในโรงเรื อ นขาด
ผู้ดูแลรดน้าพืชผักให้เกิดความชื้นตามความเหมาะสมที่พืชต้องการ
และเพื่อเป็นการแก้ปัญหา ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดในการทาโครงงาน
“สวนผักอัจฉริยะ” มาช่วยบูรณาการในการบริหารจัดการเรื่องการให้
น้ากับพืชผักในโรงเรือนและการสอดส่องดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อเป็น
การแก้ ไ ขปั ญ หาและเพื่ อ ให้ ไ ด้ พื ช ผั ก อย่ า งมี คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์กับทางโรงเรียนต่อไป
หลักการทางาน
 เมื่อถึงเวลาที่เราได้กาหนดไว้ให้มอเตอร์ A (ปั้มน้า) ทางานเป็นเวลา ๑๐ วินาทีแล้วให้ทาการปิด
 เมือ่ Sensor ๑ มีค่ามากกว่าที่เราได้กาหนดไว้ให้มอเตอร์ A (ปั้มน้า) ทางาน และเมื่อ Sensor ๑ มี
ค่าน้อยกว่าที่เราได้กาหนดไว้ให้มอเตอร์ A (ปั้มน้า) หยุดทางาน
 เมื่อ Sensor ๒ มีค่าน้อยกว่าที่เราได้กาหนดไว้ให้มอเตอร์ B (พัดลม) ทางาน และเมื่อ Sensor ๒ มี
ค่ามากกว่าที่เราได้กาหนดไว้ให้มอเตอร์ B (พัดลม) หยุดทางาน
 เมื่อมีคาสั่งว่า hi ให้กล้องเว็บแคมถ่ายรูปและรอ ๕ วินาทีให้ส่งรูปและค่า Sensor ๑ (Sensor วัด
ความชื้น) มายังโทรศัพท์มือถือผ่าน App Telegram
 เมื่อมีคาสั่งว่า Start ให้มอเตอร์ A (ปั้มน้า) ทางานเป็นเวลา ๑๐ วินาทีและให้ทาการปิด หรือมี
คาสั่งว่า Stop ให้มอเตอร์ A (ปั้มน้า) หยุดทางาน
ผลของการทดสอบ
โครงงานสามารถใช้งานได้จริง GoGo Board และ Raspberry Pi ควบคุมการทางานตาม
เงื่ อ นไขค าสั่ งของโปรแกรมที่ เ ราก าหนดค่ า Sensor และการท างานของอุ ป กรณ์ ให้ ท างานตาม
กระบวนการต่าง ๆ ที่เรากาหนดไว้ และสามารถนาโครงงานสู่การไปประยุกต์ใช้ในโรงเรือนได้จริง
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๕๘
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๘. โครงงานโรงเรือนอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรวัชรพล ทองดี
๒. สามเณรวัชรวิทย์ ร่มสนธิ์
๓. สามเณรอดิสรณ์ ศิริโส
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายเจษฎาภรณ์ ต๊ะติ๊บ
๒. นางสาวสุวิมล อินจันทร์
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดบุญยืน จังหวัดน่าน
งบประมาณที่ใช้
๒,๒๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
โรงเรียนวัดบุญยืน (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา) ในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะด้านอาชีพ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนควบคู่กับการสนองงานพระราชดาริ ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดทาโครงการปลูกพืชในพื้นที่ที่จากัดภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการบริโภค โดยในการเพาะปลูกต้นพืชจาเป็นต้องมีผู้ดูแล และต้องดูแลรักษาต้นพืชเป็นอย่างดี เนื่องจากการเจริญเติบโต
ของต้นพืชต้องอาศัยปัจจัยหลายประการที่สาคัญ เช่น น้า ความชื้น
แสง และธาตุอาหารต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตได้
ดี และเพื่ อ ลดภาระในการดู แ ลต้ น พื ช ที่ เ พาะปลู ก ไว้ ทางคณะ
ผู้จัดทาจึงได้คิดค้นการทาโรงเรือนเพาะชาอัตโนมัติขึ้น โดยอาศัย
หลักการทางานของ GoGo Board ควบคู่กับ Raspberry Pi ในการ
ควบคุมการรดน้า และเปิด - ปิดหลังคาโรงเรือน
หลักการทางาน
๑. ใช้ตัว Soil Humidity Sensor ในการวัดค่าความชื้น
หากมีความชื้นน้อย GoGo Board ส่งคาสั่งให้ Relay จ่ายกระแสไฟฟ้าสั่งปั้มน้าทางานเพื่อรดน้าแก่ต้นพืช และถ้ าหากมี
ความชื้นมากเกินพอ Relay จะสั่งปั้มน้าหยุดทางานโดยอัตโนมัติ
๒. หลักการทางานเปิด-ปิด หลังคาโรงเรือน ใช้ตัว Sensor แสง ถ้าแสงปกติจะสั่งให้เปิดหลังคา และหากมีแสงมากเกินกว่า
ปกติก็สั่งให้ปิดหลังคาโรงเรือนอัตโนมัติ เพื่อลดปริมาณแสงแดดที่ตกกระทบมายังต้นพืช
ผลของการทดสอบ
โครงงานโรงเรือนเพาะชาอัตโนมัติ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยใช้
หลั ก การท างานของ GoGo Board และ
Raspberry Pi ค วบ คุ ม กา ร ท า งา น ต า ม
เงื่อนไขคาสั่งของโปรแกรม และการทางาน
ของอุ ป กรณ์ ต ามกระบวนการต่ า ง ๆ ที่
กาหนดไว้

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๕๙
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๙. โครงงานกล้องตรวจจับ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณธนกฤต เพชรเหมือน
๒. สามเณรสงกรานต์ แซ่ท้าว
๓. สามเณรฤทธิชัย แพทย์นาดี
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นางนัฐญาภรณ์ บริสุทธิ์
๒. นางสาวนันท์นภัส หาญยุทธ
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดปรางค์ จังหวัดน่าน
งบประมาณที่ใช้
๑,๒๕๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ในปัจจุบันมีนักเรียนออกนอกสถานที่ โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากอาจารย์ ซึ่งบ้างครั้งครูอาจารย์ไม่สามารถดูแลให้ทั่วถึง ดังนั้น
อาจารย์ที่ปรึกษาและสภานักเรียนจึงได้ช่วยกันปรึกษากันหาวิธีที่จะทา
ให้ นั ก เรี ย นที่ อ อกนอกสถานที่ โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต หรื อ ในเวลาไม่
เหมาะสม เครื่องตรวจจับและการแจ้งเตือนสาหรับนักเรียนที่ออกนอก
สถานที่

หลักการทางาน
๑. เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. หรือ ๑๒.๒๐ – ๑๖.๐๐ น. ให้ทาการเปิดระบบ
ให้ Sensor มีค่าเป็นศูนย์
๒. เมื่อ Sensor ตรวจวัดค่าได้ในช่วง ๑ – ๒๐๐ ให้มอเตอร์ A ทาการเปิด แล้วถ่ายรูป
จากนั้นให้รอเป็นเวลา ๒ วินาที เพื่อส่งรูปภาพผ่านระบบ Telegram แล้วจึงค่อย
ส่งเสียงเตือน พร้อมกับส่งค่ากราฟไปเก็บไว้

ผลของการทดสอบ
หลังจากได้ทดสอบการ
ใช้ ง านของ กล้ อ งตรวจจั บ ผล
ของการทดสอบตรงตาม
เป้ า หมายที่ ได้ กาหนดไว้ อ ย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและช่ ว ยตรวจจับ
คนที่ออกนอกโรงเรียนได้จริง
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๖๐
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๐. โครงงานเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรปัญญากร กาศรี
๒. สามเณรเอกราช ตรีอุบล
๓. สามเณรธีระวัฒน์ วงศ์เกตุ
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายสนธยา มาทา
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชดาราม
จังหวัดลาปาง
งบประมาณที่ใช้
๒,๓๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้บูรณาการเพื่ อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยให้นักเรียนทาโครงงานขึ้นโดยให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
คือโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตั้งอยู่ในวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ทางวัดมีการเลี้ยง
สัตว์ไว้จานวนมากโดยนักเรียนได้คิดและประดิษฐิ์เครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติเพื่อลดภาระในการให้อาหารนอกจากนี้เครื่องให้อาหาร
สัตว์อัตโนมัติที่สามเณรนักเรียนประดิษฐ์ขึ้นเองโดยการเขียนโปรแกรม GoGo Board และ Raspberry Pi มาใช้ในการประดิษฐ์เครื่องให้
อาหารสุนัขอัตโนมัติซึ่งทาให้สามเณรนักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
หลักการทางาน
เครื่ อ งให้ อ าหารสุ นั ข อั ต โนมั ติ นี้ จะเริ่ ม
ทางานตามเวลาท่ตั้งไว้ ควบคุมโดย Clock Module
ตั้งเวลาการหนุนของมอเตอร์ (๓๐ วินาที) แล้วเมื่อลูก
ลอยไฟฟ้ า มี ค่ า ต่ ากว่ า ที่ ตั้ งไว้ จ ะสั่ ง ให้ ปั้ ม น้ าท างาน
และเมื่อลูกลอยไฟฟ้ามีค่าสูงกว่าที่ตั้งไว้ ปั้มน้าก็จะ
ปิ ด การท างาน ส่ ว นที่ ใ ห้ อ าหารสั ต ว์ จ ะตั้ ง ไว้ เ ป็ น
ช่วงเวลา คือ เช้า กลางวัน และเย็น (ช่วงละ ๓๐ วินาที)
ผลของการทดสอบ
ระบบทางานได้ตรงตามที่ตั้งไว้ แต่บางครั้ง
กาลังการขับเคลื่อนมอเตอร์ไม่เพียงพอ ทาให้การปล่อย
อาหารสัตว์ได้ปริมาณที่น้อยหรือมากเกินความต้องการ
ในระยะต่อไปต้องทาการปรับการทางานของมอเตอร์ให้
คงที่ เพื่ อ ให้ ก ารปล่ อ ยอาหารได้ ต รงตามปริ ม าณที่
เหมาะสมต่อจานวนสัตว์ที่มี
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๒๑. โครงงานเครื่องรดน้าสวนสมุนไพรอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรอานนท์ ปิกอุด
๒. สามเณรเกรดนัสรินทร์ ปงธิยา
๓. สามเณรธนาวุฒิ ฉิมมาลี
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายสนธยา มาทา
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชดาราม
จังหวัดลาปาง
งบประมาณที่ใช้
๓,๙๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ที่โรงเรียนได้มีการทาแปลงสมุนไพรในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมของโรงเรียน คณะผู้จัดทาจึงคิดว่า
ถ้านาเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีประยุกต์ใช้กับเรื่องของสวนครัว และใน
อนาคตอาจจะนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
หลักการทางาน
โครงงานเครื่องรดน้าสวนสมุนไพรอัตโนมัติ จะทางานตามเวลาที่กาหนดคือ เวลา ๘.๐๐ นาฬิกา และเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา
โดย Sensor วัดความชื้นจะทาการตรวจวัดความชื้นในดินตรงจุดที่ติดตั้งไว้ เพื่อเป็นตัวแทนความชื้นของดินทั้งหมด จากนั้นตรวจสอบค่า
ความชื้นที่ได้ หากค่าที่วัดได้ตรงตามเงื่อนไข GoGo Board จะสั่งให้ระบบทางานเปิดและปิดหัวจ่ายน้าอัตโนมัติ กล่าวคือ "เมื่อเวลา
๐๘.๐๐ นาฬิกา และ ๑๗.๐๐ นาฬิกา หากค่าความชืนในดินสูงอยู่แล้วก็ไม่ต้องรดน้าให้แปลงเกษตร แต่ถ้าค่าความชืนในดินต่้า ให้
รดน้าแปลงเกษตร จนกว่าความชืนในดินจะสูงเกินกว่าค่าที่ตังไว้ จึงหยุดการรดน้า"

ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบระบบโดยติดตั้งอุปกรณ์บนสวนหย่อมหน้าโรงเรียน และสังเกตการทางานของอุปกรณ์ พบว่า อุปกรณ์
สามารถทางานตามโปรแกรมและเงื่อนไขที่ตั้งไว้ได้อย่างถูกต้อง แต่อาจต้องเพิ่มจานวนของ Sensor วัดความชื้น ในกรณีลงมือปฏิบัติบน
พื้นที่จริง เนื่องจากขนาดพื้นที่ของแปลงเกษตรใหญ่กว่าแปลงสาธิตมาก
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๒๒. โครงงานตู้ให้อาหารปลาหยอดเหรียญอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรสุทธิราช คาเทพ
๒. สามเณรอรัญชัย ใจปิง
๓. สามเณรอิทธิกร ขัติวงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นางสาวรุ่งนภา หาญยุทธ
๒. นางวราภรณ์
สวนแก้ว
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
จังหวัดน่าน
งบประมาณที่ใช้
๕,๘๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากบริเวณในวัดภูเก็ต หรือภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวิว
และทาบุญเป็นจานวนมาก ภายในวัดภูเก็ตมีบ่อเลี้ยงปลาอยู่ภายในบริเวณเขตของวัด และมีแม่น้าไหลผ่าน โดยทางชุมชนร่วมกับทางวัด
ภูเก็ตได้จัดเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา มีปลาอยู่หลากหลายชนิด เมื่อนักท่องเที่ยวมาทาบุญเที่ยวชมภายในวัดภูเก็ตเห็นบ่อเลี้ยงปลาและ
อยากจะทาบุญให้อาหารปลา ก็จะซื้ออาหารมาให้อาหารปลาเหล่านั้น ทางวัดภูเก็ตจึงมีความคิดที่จะซื้อหาอาหารปลามาจาหน่ายให้
นักท่องเที่ยวที่วัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ทาบุญให้อาหารปลา จึงจาเป็นต้องมีบุคลากรมาเฝ้าขายอาหารปลาอยู่ตลอดเวลา ทาให้
ประสบปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอและไม่มีเวลาพอที่จะมานั่งขายอาหารปลา เพราะในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว เสาร์ -อาทิตย์ จะมี
นักท่องเที่ยวจานวนมากมาทาบุญเที่ยวชมวัดกันอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ทางสามเณร และอาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จึงได้คิดค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ จนได้มา
อบรมค่ายอิคคิวซัง ๑ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๐ จึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์
ตู้ให้อาหารปลาหยอดเหรียญอัตโนมัติขึ้นมา เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือบุคลากรภายในวัด และอานวยความสะดวกให้
นักท่องเที่ยว ตั้งใจมาทาบุญในช่วงวันหยุดเทศกาล
หลักการทางาน
เมื่ อ เราหยอดเหรี ย ญลงในตู้ เมื่ อ เหรี ย ญตกลงไปในตู้
Sensor ตรวจจับวัตถุ ตรวจจับเหรียญได้ จะส่งข้อมูลไปยัง GoGo
Board เพื่อส่งคาสั่งให้ Relay จ่ายไฟไปยังมอเตอร์ให้ทางานตาม
ระยะเวลาที่เรากาหนดไว้เพื่อเปิดให้อาหารลงมายังถังเก็บอาหาร
สารอง หลังจากนั้นให้กดปุ่มปิดเปิด เพื่อปล่อยอาหารออกมาจากถัง
เก็บอาหารสารอง นักท่องเที่ยวจึงสามารถนาอาหารนั้นไปให้ปลาได้
ถ้ า อาหารปลาในถั ง หมด Sensor ตรวจจั บ วั ต ถุ ท างาน แล้ ว ส่ ง
ข้อความมายังเทเรแกรมในมือถือ เพื่อแจ้งเตือนอาหารหมด
ผลของการทดสอบ
ใช้ได้จริง สามารถนามาไปติดตั้งไว้ในวัดข้างสระปลาได้
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๒๓. โครงงานระบบรดน้าหลังคาอัจฉริยะ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรวิศวกร สายสืบ
๒. สามเณรเสรีย์ ใจใหญ่
๓. สามเณรกฤตพงศ์ คะระเขื่อน
อาจารย์ที่ปรึกษา
พระอาจารย์เฉลิมชัย ธมฺมชโย
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา
จังหวัดพะเยา
งบประมาณที่ใช้
๑,๔๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ด้วยโรงอาหารของโรงเรียนถูกต่อเติมขึ้นจากด้านข้างอาคารเรียนโดยมุ่งหลังคากระเบื้องยื่นออกมาประมาณ ๑๐ เมตรและก่อ
อิฐสูงขึ้นมาประมาณ ๑ เมตร เพื่อจัดทาเป็นส่วนของโรงอาหารเพื่อให้คณะครูและสามเณรนักเรียนได้ฉันภัตตาหารเพลอย่างเป็นสัดส่วน
และยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ประชุมสามเณรนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง วันไหว้ครู แลกของขวัญปีใหม่
และอีกหลาย ๆ กิจกรรม ในช่วงพักกลางวันซึ่ง เป็นช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าว แสงแดดสาดส่องลงมาที่หลังคาโรงอาหารประจวบกับ
หลังคาโรงอาหารต่า จึงทาให้อากาศไม่มาสามารถที่จะถ่ายเท ทาให้การพักฉันภัตตาหาร รับประทานอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ในช่วงบ่าย จึงเป็นบรรยากาศที่ต้องปาดเหงื่อปาดไคลกันไปแทบถ้วนทั่วทุก ๆ รูป/คน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นที่ได้กล่าวมา
จึงได้คิดค้นโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีทีจากการไปเข้าค่าย อิคคิวซัง๑ ปีที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ผ่านมา โดยเป็นระบบ Springer พ่นน้าแบบกระจายเป็นวงกว้างติดตั้งไว้บนหลังคาของโรง
อาหารเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิที่ร้อนระอุจากการที่แสงแดดสาดส่องมาที่หลังคา เป็นการคลายความร้อนให้กับครู สามเณรนักเรียน
ในช่วงการจัดกิจกรรมยามบ่ายที่โรงอาหาร โดยใช้การเรียนโปรแกรมลงบน GoGo Board พร้อม Temperature Sensor และการสั่ง
เปิดปิดน้าผ่าน Solenoid Valve โดยมี Relay เป็นตัวสับ Swift ระบบฟ้าที่เข้าสู่ Solenoid Valve
หลักการทางาน
เมื่อ Temperature Sensor มีค่า
มากกว่า ๗๙๐ นั่นหมายถึงอากาศร้อนระบบจะ
สั่งการทางานจาก GoGo Board ไปที่ Solenoid
Valve ให้เปิดน้าจึงทาให้ Springer หมุนรดน้า
หลั ง คา เมื่ อ Temperature Sensor มี ค่ า น้ อ ย
กว่ า ๗๘๐ นั่ น หมายความว่ า อากาศเริ่ ม เย็ น
หรือไม่ร้อนมากเกินไป ระบบจะสั่งการทางาน
จาก GoGo Board ไปที่ Solenoid Valve ให้
ปิดน้าจึงทาให้ Springer หยุดหมุน
ผลของการทดสอบ
ใช้ระบบรดน้าหลังคาอัจฉริยะในขณะที่มีอากาศร้อนผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดลองทั้ง ๓ ครั้ง เมื่อระบบสั่งการทางาน
จาก GoGo Board ไปที่ Solenoid Valve ให้เปิดน้าจึงทาให้ Springer หมุนรดน้าหลังคาเวลาประมาณ ๒๐ – ๒๕ นาทีทาให้อุณหภูมิ
ลดลง
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เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๔. โครงงานกังหันน้าแบบอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรอภิสิทธิ์ สุระวิค
๒. สามเณรศุภกร แสงเลิศ
๓. สามเณรปิยะพงษ์ คาผิว
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวอรสา นาราษฎร์
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ดา แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรี
งบประมาณที่ใช้
๔,๕๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
จาการสังเกตุในระยะเวลา ๑ เดือนปัญหาที่พบคือน้าเน่าเสียส่งผล
ให้ปลาที่อยู่ในสระน้าตายเนื่องจากน้าไม่มีการหมุนเวียนจากปัญหาดังกล่าวทา
ให้เกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาโดยจัดทากังหันน้าแบบอัตโนมัตินี้ขึ้น จาก
การเก็บข้อมูลของแบบจาลองดังกล่าวจึงนามาสู่การขยายโครงงานสู่ พื้นที่จริง
ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ นี้ เพื่ อ ก าหนดและควบคุ ม เวลาเปิ ด กั ง หั น น้ าแบบ
อัตโนมัติตามเงื่อนไขที่เหมาะสมต่อสภาพน้าในสระน้า รวมถึงประหยัดเวลาใน
การเปิด - ปิดกังหันน้าแบบอัตโนมัติ และค่าใช้จ่ายในการดูแล ณ สระน้าที่
หน้าตึกพักและหลังตึกพักกฤษณเวฬุ
ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทาจึงตระหนักถึงความสาคัญและคิดแก้ไขปัญหา
ในเรื่องนี้ จึงได้จัดทาโครงงาน กังหันน้าแบบอัตโนมัติขึ้นมา โดยกังหันน้าเป็นแบบ
ทุ่นลอย เพื่อให้สามารถปรับตามปริมาณของน้าในแต่ละวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหาน้าเน่าเสีย และเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับชีวิตประจาวัน อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้
สามารถน าการจั ดท าโครงงานไปประยุ กต์ ใช้ ในกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อให้ เกิด
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดทาจะได้นามาใช้งานทั้งภายในโรงเรียน
และชุมชนใกล้เคียงที่สนใจต่อไป โดยกังหันน้าแบบอัตโนมัติ มีหลักการทางานโดย
จะทางานผ่านทางการสั่งการจากระยะไกล คือ ผ่านทางสมาร์ทโฟน
หลักการทางาน
หลักการทางานของระบบคือ การใช้สมองกลแบบฝังตัวควบคุมการทางานของมอเตอร์เพื่อใช้หมุนกังหันในการเติมออกซิเจนให้กับน้า
โดยสามารถสั่งการและควบคุมผ่าน Application บน Smart Phone ทาให้สามารถกาหนดและควบคุมเวลาเปิดกังหันน้าแบบอัตโนมัติตาม
เงื่อนไขที่เหมาะสมต่อสภาพน้าในสระน้า รวมถึงประหยัดเวลาในการเปิดปิดกังหันน้าแบบอัตโนมัติ และลดค่าใช้จ่ายในการดูแล
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบการทางานของกังหันน้าอัตโนมัติ ที่ทางานภายใต้คาสั่งการผ่านทาง Application ในโทรศัพท์มือถือ ปรากฏว่า
กังหันน้าสามารถทางานได้จริง เมื่อเรากดปุ่ม ON แล้วรอสักครู่กังหันน้าก็จะทาการหมุนและตีน้าเพื่อเพิ่มออกซิเจน และเมื่อเรากดปุ่ม
OFF กังหันน้าก็จะหยุดทางาน ซึ่งจากผลการทดสอบในบางครั้งการสั่งการผ่านทางโทรศัพท์ มือถือ มักจะพบปัญหาการเชื่อมต่อกับตัว
WiFi จึงแก้ไขโดยการต่อสวิทซ์เปิด – ปิด โดยตรง เมื่อเราต้องการให้กังหันน้าทางานก็ทาการเสียบปลั๊กไฟและกดสวิทซ์
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๖๕
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๕. โครงงานเครื่องรดน้าผักอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรวีระวัฒน์ ด้นหน
๒. สามเณรวรินทร์ สมจิตต์
๓. สามเณรจักรกฤษณ์ ชัยประโคม
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. พระมหาจงรักษ์ อาทิตฺตเมธี
๒. นางสาวปวีณา จันทร์เพ็ง
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ดา แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรี
งบประมาณที่ใช้
๕,๐๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ผักเป็นพืชล้มลุกที่มีช่วงอายุการเจริญเติบโตสั้น ที่ให้ผลผลิตนามาใช้ประโยชน์บริโภคได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของต้น กิ่ง ก้าน ใบ
ผล หัว ราก และฝัก ส่วนใหญ่เป็นพืชอวบน้า succulent) และมีส่วนที่เป็นเนื้อมาก จัดเป็นพืชที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่
ของมนุษย์มากทั้งในด้านที่เป็นอาหารและด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากผักเป็นพืชที่มีอายุการเจริญเติบโตสั้น มีองค์ ประกอบและโครงสร้าง
ละเอียดอ่อนเปราะบางเสียหายได้ง่าย การปลูกและผลิตผักจึงมักจะประสบกับอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ อันเป็นผลทาให้เกิดความ
สูญเสียทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพนานับประการ พืชผักเกือบทุกชนิดจะงอกและเจริญเติบโตได้ดี เฉพาะในที่ที่อุดมสมบูรณ์ใน
บริเวณที่ราบลุ่มใกล้แหล่งน้า หรือมีแหล่งน้าพอเพียง ดินต้องเป็นชนิดที่เหมาะต่อการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ร่วนหรือดินปน
ทราย จะต้องเป็นดินที่มีแร่ธาตุอาหารที่จาเป็นตลอดจนอินทรีย์วัตถุ
เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ในภูมิประเทศที่เป็นป่าเขา หรือทะเลทราย
ไกลจากแหล่ งน้ า ดิ น มี ลั ก ษณะแข็ ง เป็ น หิ น มี แ ต่ ก รวดหรื อ ทรายจั ด
จนเกินไป มีลักษณะเป็นแอ่ง ห้วย หนอง คลอง บึง มีน้าขังอยู่ตลอดปี
เหล่านี้ย่อมไม่เหมาะที่จะทาการเพาะปลูกผักทั่ว ๆ ไป หรือปลูกเป็น
ปริมาณมากไม่ได้
เนื่องจากพื้นที่ปลูกผักมีจานวนมากจึงเกิดปัญหาขาดผู้ดูแลรด
น้าผักจึงทาให้ผักล้มตายและพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้า จึงคิดทาโครงงาน
เครื่องรดน้าผักอัตโนมัติ เพื่อเป็นประโยชน์ เพิ่มพัฒนาการทางด้ า น
การเกษตรให้มีความก้าวหน้า ซึ่งเป็นผลดีกับเกษตรกรในอนาคต
หลักการทางาน
หลักการทางาน คือ ระบบปิด - เปิด น้าอัตโนมัติ จะทางานตามเวลาที่กาหนด โดย Sensor วัดความชื้นจะทาการตรวจวัด
ความชื้นในดินตรงจุดที่ติดตั้งไว้ เพื่อเป็นตัวแทนความชื้นของดินทั้งหมด จากนั้นตรวจสอบค่าความชื้นที่ได้ หากค่าที่วัดได้ตรงตาม
เงื่อนไข จะสั่งให้ระบบทางานเปิดและปิดหัวจ่ายน้าอัตโนมัติ หากค่าความชื้นในดินสูงอยู่แล้วก็ไม่ต้องรดน้าให้แปลงเกษตร แต่ถ้าค่า
ความชื้นในดินต่า ให้รดน้าแปลงเกษตร จนกว่าความชื้นในดินจะสูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ จึงหยุดการรดน้า"
ผลของการทดสอบ
จากการทดลองทั้งหมดสิ่งประดิษฐ์ผลงานของกลุ่มเราใช้ได้จริง สามารถทางานได้อัตโนมัติตามที่ได้วางโปรแกรมไว้ ทั้งแบบ
ระบบสั่งการทาง Application และระบบทางานแบบตรวจจับความชื้นตามปกติ และผลงานสิ่งประดิษฐ์โมเดลเครื่องรดน้าผักอัตโนมัติ
ชิ้นนี้สามารถนาไปต่อยอดพัฒนาให้ใช้งานในสถานที่จริงได้
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๖๖
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๖. โครงงานเครื่องไล่ยุงอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรอภิชาติ กันภัยเพื่อน
๒. สามเณรภิญโญ ศิริสวัสดิ์
๓. สามเณรสุทธิพงษ์ พลอาษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ดา แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรี
งบประมาณที่ใช้
๓,๗๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
โรคติดต่อนาโดยแมลง (Vector Borne Disease) คือ โรคที่มีแมลงเป็นพาหะ ซึ่งจะมีแมลงที่เป็นปัญหาร้ายแรงและพบมาก
ที่สุดต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์นั่นก็คือ “ยุง” ซึ่งยุงเป็นพาหะนาโรคได้หลายโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเท้าช้าง โรค
มาลาเรีย เป็นต้น โดยปัญหาที่เกิดจากยุงนั้นทางคณะผู้จัดทาก็มักประสบกับปัญหานี้อยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งสภาพแวดล้อมในชนบท มีทั้งป่า
ไม้ แม่น้า ลาคลอง ภูเขา และมีที่อยู่อาศัยกันเป็นชุมชน ทาให้ชุมชนในพื้นที่ชนบทเกิดโรคที่มาจากยุงได้ง่าย ซึ่งมีผู้ป่วยทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
ที่ถูกยุงกัด โดยส่วนใหญ่เด็กที่มีอายุน้อย ๆ จะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจานวนมาก เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องทา คือ การไป
พบแพทย์เพื่อทาการรักษา ซึ่งฐานะของคนในชนบทก็แตกต่างกั นออกไป บางคนมีฐานะดี บางคนฐานะไม่ค่อยดี โดยยาบางชนิดที่ใช้ใน
การรักษานั้นก็มีราคาแพง ทาให้ชาวบ้านเดือดร้อน
ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทาจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้คิดต่อยอดทา “เครื่องไล่ยุงอัตโนมัติ ” ขึ้นมาเพื่อช่วยป้องกัน
อันตรายโรคที่เกิดมาจากยุง และลดอัตราค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ซึ่งเครื่องไล่ยุงนี้สามารถไล่ยุงได้โดยการใช้ คลื่น
เสียง เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนอีกทางหนึ่ง และทาให้ชาวบ้านหมดห่วงโรคภัยที่มาจากยุงที่เป็นพาหะนาโรคร้ายมาสู่คน
ในครอบครัวและคนในชุมชน อีกทั้งเครื่องไล่ยุงอัตโนมัตินี้ ยังสามารถนาไปใช้ในเวลาที่ต้องเดินทางหรือทากิจกรรมในป่า ซึ่งจะทาให้
สะดวกต่อการนาไปใช้และสะดวกต่อการพกพาไปในสถานที่ต่าง ๆ
หลักการทางาน
โครงงานเครื่องไล่ยุงอัตโนมัติแบบพกพาด้วยสัญญาณเสียง
ในย่านโซนิก ซึ่งเป็นเครื่องไล่ยุงขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก โดย
อุปกรณ์ดังกล่าว มีบอร์ด Arduino เป็นตัวประมวลผลข้อมูล โดยใช้
ถ่าย ๑.๕V จานวน ๔ ก้อนต่อเเบบอนุกรม เพื่อจ่ายให้กับตัว Arduino
และเมื่อต้องการใช้งานทาเพียงแค่ กดสวิซส์ ๑ ครั้ง Arduino จะสั่ง
การให้ Relay จ่ายไฟฟ้า เพื่อเปิดใช้งานสัญญาณเสียงไล่ยุ่ง และหาก
ต้องการปิดอุปกร์ก็เพียงกดสวิซส์ซ้า Relay จะหยุดจ่ายพลังงานไป
ยังเเผงวงจรไล่ยุง เครื่องก็จะหยุดการปล่อยคลื่นเสียง
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบแบบจาลองเครื่องไล่ยุง โดยนาหลอดไฟแบล็คไลท์ มาล่อให้ยุงเข้ามา เมื่อเห็นว่ายุงเข้ามาแล้วก็เริ่มเปิดเครื่อง
ไล่ยุงที่เราเตรียมไว้ตั้งไว้สักพักเพื่อรอเวลาให้เครื่องไล่ยุงทางานเมื่อเครื่องทางานจะเห็นได้ว่ายุงบริเวณที่เข้ามาหาแสงไฟเริ่ม บินออกห่าง
จากบริเวณดังกล่าวและไม่เข้ามาใกล้อีก ซึ่งเป็นการไล่ยุงโดยคลื่นความถี่ในย่านโซนิ ก จะไปรบกวนจังหวะการบินของยุง ทาให้ยุงหนี
ออกไปจากบริเวณนั้น แต่ประสิทธิภาพของคลื่นความถี่จะมีระยะการส่งผ่านคลื่นในระยะใกล้ ๆ จึงทาให้สามารถไล่ยุงได้ในบริเวณที่ใกล้
กับตัวเครื่องไล่ยุง
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๖๗
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๗. โครงงานเครื่องหมักปุ๋ยจากเศษอาหารอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรชวัลวิทย์ เตียวตระกูล
๒. สามเณรนิติพล หมั่นจารูญ
๓. สามเณรสุทธิพงษ์ ประสมพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวฉลิกา พฤทธิสาริกร
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ดา แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี
งบประมาณที่ใช้
๔,๐๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
วัดไผ่ดา จังหวัดสิงห์บุรี เป็นวัดที่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมอยู่ภายในวัด ทาให้มี
พระภิกษุและสามเณร ประจาอยู่ภายในวัดเป็นจานวนมาก จากการสังเกตในระยะเวลา ๑
เดือนมีปริมาณของเศษอาหารหลังจากการฉันเหลือทิ้งเป็นจานวนมาก จากการศึกษา ณ
เบื้องต้น พบว่า เศษอาหารที่เหลือจากการฉันภัตตาหารนั้นมี ความหลากหลาย เช่น ผัก
และเนื้อสัตว์ เมื่อนาไปทิ้งลงในบ่อขยะจึงทาให้เกิดการหมักของเศษอาหารเป็นจานวนมาก
ซึ่ งจะส่ งกลิ่ น เหม็ น อั น ไม่ พึ งประสงค์ อ อกมา โดยเศษอาหารเหล่ า นี้ ส ามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ จากปัญหาข้างต้นคณะผู้จัดทาจึงดาเนินการจัดทาโครงงานเรื่องเครื่องหมัก
ปุ๋ยจากเศษอาหารขึ้นมาเพื่อช่วยลดปัญหาของเศษอาหารที่มีเป็นจานวนมาก ทั้งนี้ ยัง
สามารถใช้ประโยชน์จากเศษอาหารเหล่านั้นโดยการนามาหมักทาเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพและ
นาก๊าซชีวภาพ ที่ได้จากการหมักไปใช้ในครัวเรือนได้
หลักการทางาน
หลักการทางาน คือ เมื่อนาเศษอาหารเทลงไปในถัง ถ้ามีปริมาณเกินครึ่งถัง ระบบ Sensor ตรวจจับเศษอาหารและแสกน
ปริมาณของเศษอาหาร เมื่อได้ตามปริมาณที่ต้องการแล้ว ระบบจะสั่งให้ใบพัดทาการผสมเศษอาหาร และเมื่อมีปริมาณแก๊สอัดแน่นอยู่
ภายในถัง Sensor ตรวจจับแก๊ส ก็จะทาการสั่งให้ระบบส่งแก็สไปที่ถังเก็บที่อยู่ภายในบ้านเมื่อเราต้องการที่ใช้แก๊สก็สามารถเปิดวาวแก๊ส
ที่ต่อจากตัวถังเก็บกับเตาแก๊สได้เลย และมีปริมาณมากเกินไป Sensor จะทางานอีกครั้งเพื่อถ่ายเทแก๊สออกสู่ชั้นบรรยากาศ
ผลของการทดสอบ
จากการทดลองใช้งานของเครื่องหมักปุ๋ยจากเศษอาหารอัตโนมัติระยะเวลา ๗ วัน มีผลเป็นดังนี้
๑. อุณหภูมิจากวันที่ ๑ – ๗ จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอุณหภูมิในระบบการหมักจะอยู่ในช่วง ๔๐ – ๖๐ องศาเซลเซียส
๒. ค่าความเป็นกรดเริ่มต้นที่ ๕.๑๒ ซึ่งถือว่าเป็นกรดอ่อน ๆ จนถึงวันสุดท้ายของการทดลองมีค่าความเป็นกรดที่ ๖.๑๐
๓. ค่าความชื้นสัมพัทธ์เริ่มต้นที่ร้อยละ ๓๙ เมื่อถึงวันสุดท้ายของการทดลองมีค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ร้อยละ ๕๕
๔. ค่าความต้านทาน เริ่มต้นที่ ๙๔.๒ เมื่อถึงวันสุดท้ายของการทดลองมีค่าความต้านทาน ๙๕.๘
จากการทดลองพบว่า เครื่องหมักปุ๋ยจากเศษอาหารอัตโนมัติ
สามารถใช้งานได้จริงและสามารถผลิตแก็สชีวภาพจากเศษอาหาร ตามที่
ได้ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ และยังสามารถผลิตปุ๋ยได้จริ งเมื่อนาเศษอาหาร
เทลงไปในถั งระบบจะท างานได้ ต ามที่ ต้ อ งการและท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ การทางานของเครื่องก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๖๘
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๘. โครงงานไซเรนเตือนภัยจากภัยที่มองไม่เห็น
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรอริย์ธัช ขันหล่อ
๒. สามเณรไพศาล ไกรแก้ว
๓. สามเณรเกล็ดธนวัฒน์ สกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายเดช เฮงงเพ็ง
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ดา แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรี
งบประมาณที่ใช้
๒,๔๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
แก๊ส คือ ก๊าซธรรมชาติ ที่นามาแปรรูปและบรรจุถังหรือส่งไปตามท่อ เพื่อนาไปใช้ รวมถึงการผสมกลิ่นเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เพราะปกติก๊าซธรรมชาติแต่ดั้งเดิมจะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น หากรั่วไหล ผู้ใช้อาจไม่ทราบ จึงต้องผสมกลิ่นที่เหม็น เพื่อเป็นจุดสังเกต
และช่วยให้ผู้ใช้สามารถป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยในชีวิตประจาวันของมนุษย์ ต้องใช้แก๊สหุงต้มในการประกอบ
อาหาร อีกทั้งยังนาแก๊สบางชนิดมาเป็นเชื้อเพลิ งในรถยนต์ แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมา คือผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการรั่วไหลของ
แก๊ส เช่น ไฟไหม้บ้าน ไฟไหม้รถยนต์ สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าและอาจสูญเสียชีวิตได้
ดังนั้นทางคณะผู้จัดทา จึงศึ กษาแนวทางเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา โดยได้มีการศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลและออกแบบคิดค้นที่จะ
สร้าง ชุดอุปกรณ์เตือนภัยจากแก๊สรั่วขนาดเล็กขึ้น โดยมีหลักการทางาน ที่ใช้อุปกรณ์สมองกล และ Sensor เป็นตัวควบคุมหลัก เพราะ
มีต้นทุนต่า โดยมีหลักการทางาน ถ้าตรวจพบว่ามีปริมาณแก๊สที่เป็นอันตราย จะมีการส่งเสียงสัญญาณเตือนขึ้น โดยทางคณะผู้จัดทาได้
คานึงถึงความปลอดภัยในครัวเรือนและเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในครัวเรือนให้มากขึ้น
หลักการทางาน
หลักการท้างาน คือ ติด Sensor ตรวจจับแก๊ส ถ้าเกิดการรั่วไหลของแก๊สที่เป็นอันตราย ตัว Sensor จะวัดปริมาณแก๊สว่า มี
ปริมาณเท่าไหร่ เป็นแก๊สชนิดใด และมีค่าความเสี่ยงคิดเป็น กี่เปอร์เซ็นต์ เพื่อส่งการแจ้งเตือนผ่านไปยัง Application Line ให้ผู้อาศัย
ภายในบ้านได้รับทราบ
 ระดับแก๊สอยู่ที่ ๕๐ – ๒๐๐ ppm หลอด led สีเขียวสว่าง และสัญญาณแจ้งเตือนดัง
 ระดับแก๊สอยู่ที่ ๒๐๐ – ๕๐๐ ppm หลอด led สีเหลืองสว่างและสัญญาณ
แจ้งเตือนดัง และการแจ้งเตือนทาง Application Line ถี่ขึ้น
 ระดับแก๊ส อยู่ที่ ๕๐๐ – ๑,๒๐๐ ppm หลอด led สีแดงสว่างและจะ
ส่ ง สั ญ ญาณแจ้ ง เตื อ นดั ง ที่ สุ ด ให้ ท ราบและการแจ้ ง เตื อ นทาง
Application Line ถี่ขึ้น และพัดลมระบายอากาศจะทาการดูดแก๊ส
ออกจากตั วบ้านทันที โดยพัดลมจะทางานจนกว่าปริมาณแก๊สจะ
กลั บ ไปอยู่ใ นระดับ ปกติ หลั งจากนั้น จะส่งข้ อความแจ้ งว่าขณะนี้
ปริมาณแก๊สได้อยู่ในระดับปกติ ไม่เป็นอันตรายต่อคนภายในบ้าน
ผลของการทดสอบ
จากผลการทดสอบประสิทธิภาพการทางานของชุดอุปกรณ์เตือนภัยจากแก๊สรั่ว สามารถทางานได้จริง เมื่อปล่อยแก๊สเข้าสู่บ้าน
จาลองแล้ว Sensor จะตรวจจับและส่งค่าความเข้มข้นของแก๊ส ไปให้ตัวบอร์ด Arduino เพื่อทาให้ Arduino สั่งการไปยัง BUZZER ส่ง
เสียงสัญญาณเตือน หลอด LED สว่างขึ้น เพื่อเตือนภัยว่ามีแก๊สรั่วไหลอยู่ภายในบ้าน หลังจากนั้นทางระบบจะทาการแก้ไขปัญหา โดย
การสั่งการให้พัดลมระบายอากาศทางานเพื่อดูดแก๊สออกจากครัวเรือน
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๖๙
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๙. โครงงานต้นแบบอาคารอัจฉริยะเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรปฐมพร ใจ
๒. สามเณรวิชญภาส พะโส
๓. สามเณรพงษ์เพชร โสภาคา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ดา แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี
งบประมาณที่ใช้
๒,๕๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันไฟฟ้ามีบทบาทกับชีวิตประจาวันของมนุษย์มากขึ้น ประเทศที่จะพัฒนาได้นั้นต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามาก เพราะว่า
เครื่องมือหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ต้องใช้ไฟฟ้าถึงแม้ว่าไฟฟ้าจะมีประโยชน์แต่มีโทษแก่มนุษย์เหมือนกันถ้าใช้ไฟฟ้าอย่างประมาท อีกทั้ ง
พลังงานยังเป็นปัจจัยที่สาคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่ง
พลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทาให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า
๕ แสนล้านบาท ดังนั้น รัฐบาลจึงมีแนวทางรณรงค์ให้ร่วมมือกันช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการ
ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน ซึ่งจากการสารวจและสังเกตพบว่าในบางเวลาที่เร่งรีบ ก่อน
ออกจากบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ มักจะมีการลืมปิดไฟ ปิดพัดลม เช่นเดียวกับในเวลาที่สามเณรเร่งรีบมาเรียนหรือ เร่งรีบไปฉันท์เพล
มักจะลืมปิดสวิตซ์ไฟและลืมปิดสวิตซ์พัดลมที่หอพักและที่โรงเรียนเป็นประจา อีกทั้งยังเป็นเพราะความสะเพร่าของสามเณรเอง จนลืม
ไปว่าตนเองได้เปิดสวิทซ์ไฟและสวิทซ์พัดลมอยู่ ทาให้วัดและโรงเรียนมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น และเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเป็นการใช้
โดยไม่ก่อประโยชน์แต่อย่างใด
จากปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทางคณะผู้จัดทาจึงได้มีการคิดค้น เพื่อหาแนวทางในการประหยัดไฟ โดยสร้างสิ่งประดิษฐ์
คือ “ ผู้ช่วยอัจฉริยะ ” นี้ขึ้นมา ซึ่งจะสามารถตัดไฟหรือปิดไฟให้เราได้ในเวลาที่ไม่มีใครใช้กระแสไฟฟ้าแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัด
ไฟฟ้า ลดค่าไฟฟ้าให้น้อยลงและเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของสามเณรเพิ่มมากขึ้น
หลักการทางาน
a. ระบบจะเปิดไฟเวลา ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน
b. เมื่อถึงเวลา ๒๒.๐๐น. ระบบจะปิดไฟอัตโนมัติ พร้อมเสียง
เตือนเป็นเวลา Delay 1000
c. เมื่อถึงเวลา ๐๔.๓๐ น. ระบบจะเปิดไฟอัตโนมัติ พร้อมเสียง
เตือนเป็นเวลา Delay 1000
d. เมื่อถึงเวลา ๐๕.๓๐น. ระบบจะปิดไฟอัตโนมัติ
ผลของการทดสอบ
ผลจากการทดสอบอุปกรณ์สามารถทางานได้ดี ซึ่งระบบจะทา
การสั่งงานให้เปิด และปิดไฟฟ้า พร้อมเสียงเตือนได้ตรงตามโปรแกรมที่ตั้ง
ไว้ แต่มีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับ Sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหว เพราะว่า
ค่าของ Sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหวถูกกาหนดค่ามาจากโรงงานแล้ว
จึงไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทางกลุ่มเราจึง
แก้ไขโดยการใช้ไม้อัดมาปิด Sensor ไว้
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๗๐
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓๐. โครงงานพัดลมสมุนไพรไล่ยุง
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรหัสรุจภ์ ชานาญ
๒. สามเณรอภิชาต กันภัยเพื่อน
๓. สามเณรปริวัฒน์ เพ็งรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ดา แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี
งบประมาณที่ใช้
๒,๘๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
จากการที่ทางคณะผู้จัดทาประสบกับปัญหาในเวลาที่เข้าห้องน้าแล้วมียุงจานวนมาก ทาให้เวลาที่สามเณรเข้าใช้ห้องน้ามักจะ
ถูกยุงกัด และห้องน้าตามสถานที่ต่าง ๆ บางแหล่งก็จะมียุงจานวนมากเช่นกัน ทาให้เสี่ยงอันตรายต่อการเป็นโรคไข้เลือดออก อีกทั้งใน
ห้องน้าก็ยังมีกลิ่นอับชื้น จึงทาให้เกิดความรู้สึกว่าห้องน้าไม่น่าใช้และไม่อยากเข้าห้องน้านั้น
ด้วยเหตุผลข้างต้นทางคณะผู้จัดทาจึงได้ศึกษาหาแนวคิดจากอินเตอร์เน็ตแล้วนามาประยุกต์ใช้ในการทาพัดลมสมุนไพรไล่ยุงที่
สามารถนาไปไล่ยุงได้จริง เพื่อที่จะสามารถช่วยลดปัญหาปริมาณยุงจานวนมากในห้องน้า แถมยังสามารถช่วยลดกลิ่นอับชื้นในห้องน้า
ให้มีกลิ่นหอมจากสมุนไพรที่นามาใช้ทั้งไล่ยุงและยังสามารถขจัดกลิ่นอับชื้นในห้องน้าได้อีกด้วย และยังช่วยลดอัตราเสี่ยงการเป็นโรค
ไข้เลือดออกและโรคอื่น ๆ ที่จะตามมาอี ก รวมไปถึงทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการเข้าใช้ห้องน้า อีกทั้งยังนาพัดลมไล่ยุงนี้ไปติดตาม
สถานที่อื่น ๆ ที่ประสบปัญหานี้ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็น วัด หรือ ชุมชนที่มีห้องน้าสาธารณะให้ใช้บริการ เป็นต้น
หลักการทางาน
หลักการของพัดลมปรับอากาศ
๑. ตัวตรวจจับระยะห่างจะทางานเมื่อมีคนเดินผ่าน
๒. สั่งการไปที่ เพาเวอร์ซับพาย
๓. เพาเวอร์ซับพายปล่อยกระแสไฟไปสู่พัดลมและเซอโวมอเตอร์
๔. ฝาครอบที่เซอโวมอเตอร์เปิดออกแล้วพัดลมทางานและส่งกลิ่น
สมุนไพรออกมา
๕. ถ้าต้องการหยุดการทางานของระบบ เรามีปุ่มกดปิดให้บริเวณฝา
ผนัง
ผลของการทดสอบ
จากผลการทดสอบประสิทธิภาพการทางานของชุดอุปกรณ์แบบจาลองห้องน้าอัจฉริยะ สามารถทางานได้จริง และสามารถเปิด
– ปิด การทางานได้เองอัตโนมัติ พร้อมกับการทางานของวงจรไล่ยุง เมื่อเราพบว่าในห้องน้ามียุง ก็สามารถกดสวิทซ์ เปิด – ปิด ได้ตาม
ความต้องการ ไม่จาเป็นต้องเปิดการทางานตลอดเวลา ทั้ งนี้เพื่อเป็นการช่วยประหยัดไฟฟ้า ซึ่งเป็นการไล่ยุง ที่ใช้คลื่นความถี่ในย่านโซ
นิก คลื่นจะไปรบกวนจังหวะการบินของยุง ทาให้ยุงบินหนีออกไปจากบริเวณนั้น โดยที่เราไม่ต้องฆ่าสัตว์
การทดสอบประสิทธิภาพการทางานของแบบจาลองห้องน้าอัจฉริยะ สามารถทางานได้จริง เมื่อมีคนเข้าใช้ห้องน้า พัดลมจะ
ทางานและปล่อยกลิ่นปรับอากาศออกมา ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่กวนใจในเวลาเข้าห้องน้า สามารถลดกลิ่นอับ กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และ
ยังสามารถไล่ยุงได้ เมื่อพบว่ามียุงจานวนมากในห้องน้า ซึ่งจากแนวคิดและการสร้างแบบจาลองห้องน้าอัจฉริยะนี้สามารถอานวยความ
สะดวกได้จริงและสามารถนาไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไปได้
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๗๑
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓๑. โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรพงศกร โม้หนองบัว
๒. สามเณณจตุพร สาแก้ว
๓. สามเณรธีรพัฒน์ ทุมมี
อาจารย์ที่ปรึกษา
พระมหาจงรักษ์ อาทิตฺตเมธี
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ดา แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรี
งบประมาณที่ใช้
๓,๗๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทาให้ผู้คนต้องแข่งขันกันในทุกด้าน บางคนใช้เวลาทางานนอกบ้าน
มากจนไม่มีเวลาสาหรับการทางานในบ้าน เช่น การทาความสะอาดบ้าน รวมไปถึงการทาความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม ที่เป็นสิ่งจาเป็นที่เรา
ต้องสวมใส่กันทุกวัน ซึ่งในเวลาที่เร่งรีบบางคนซักเสื้อผ้าแล้วตากทิ้งไว้ทั้งวัน แล้วออกจากบ้านไปทางาน ถ้าเป็นในช่วงฤดูร้อนก็จะไม่เกิด
ปัญหาแต่อย่างใด แต่ถ้าเป็นในช่วงฤดูฝน เราจะไม่สามารถตากเสื้อผ้าทิ้ งไว้ได้ตลอดทั้งวัน ในการตากผ้าแต่ละครั้งจึงต้องมีคนคอยเก็บ
เสื้อผ้าเมื่อผ้าแห้ง แต่เมื่อฝนตกก็ต้องรีบมาเก็บเสื้อผ้า และถ้าไม่มีใครอยู่บ้านผ้าที่ตากไว้ก็จะเปียกได้ อีกทั้งการเลือกตากเสื้อผ้าไว้ในที่ร่ม
ก็จะทาให้เสื้อผ้าเกิดเชื้อราและมีกลิ่นอับชื้นได้
ดังนั้น คณะผู้จัดทาโครงงาน ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องมือที่สามารถช่วยแก้ปัญหานี้และช่วยทางาน
แทนเราได้ คือ ราวตากผ้าอัตโนมัติ ขึ้นมาใช้งานจะได้นาเวลาส่วนที่เหลือไปใช้ในการทางานอย่างอื่นหรือเมื่อเราออกไปทางานนอกบ้าน
ซึ่งราวตากผ้าอัตโนมัติที่ทางคณะผู้จัดทาออกแบบมา จะเป็นแบบแขนหรือราวที่ยื่นออกไปนอกชายคา เพื่อให้สามารถติดตั้งข้างกาแพง
ได้ และสามารถใช้งานได้แม้กระทั้งไม่มีสนามให้ติดตั้ง การเก็บผ้าเข้าในที่ร่มจะอาศัยชายคาบ้าน โดยราวตากผ้านี้สามารถนาไป ใช้กับ
ห้องแถว หรือ หอพักที่สูง ๒ ชั้นขึ้นไปได้ โดยติดกับระเบียงหลังห้อง และมีระบบ Sensor วัดความชื้น ซึ่งจะทาการเก็บเสื้อผ้าเข้ามาในที่
ร่ ม เมื่ อ มี ค วามชื้ น ที่ สู งขึ้ น (ในเวลาที่ ฝ นจะเริ่ ม ตก) และจะท าการน าเสื้ อ ผ้ า ออกไปตากแสงแดดเมื่ อ มี ค วามชื้ น ลดลง ช่ ว ยให้ เ รา
ประหยัดเวลาและทาให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น
หลักการทางาน
ราวตากผ้าอัตโนมัติ ได้ออกแบบเป็นแขนหรือราวที่ยื่นออกไปนอก
ชายคา เพื่อให้สามารถติดตั้งข้างกาแพงได้ และสามารถนาไปใช้กับห้องแถว
หรือ หอพักที่สูง ๒ ชั้นขึ้นไปได้ โดยติดกับระเบียงหลังห้อง หลักการทางาน
คือ มีระบบ Sensor วัดความชื้น ซึ่งจะทาการเก็บเสื้อผ้าเข้ามาในที่ร่มเมื่อมี
ความชื้นที่สูงขึ้น (ในเวลาที่ฝนจะเริ่มตก) และจะทาการนาเสื้อผ้าออกไปตาก
แดดเมื่ อ มี ค วามชื้ น ลดลง ช่ ว ยให้ เ ราประหยั ด เวลาและท าให้ เ กิ ด ความ
สะดวกสบายมากขึ้น
ผลของการทดสอบ
การทดสอบผลงาน พบว่า การทางานของราวตากผ้าอัจฉริยะที่ได้
จัดทาขึ้น สามารถทางานได้จริงและตรงตามที่เรากาหนด เลื่อนออกมาตาก
และเลื่อนเข้าไปเก็บตามที่เขียนโค้ดคาสั่งลงบนบอร์ด Arduino UNO และ
ให้บอร์ดสั่งคาสั่งไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะทาให้อุปกรณ์นั้นทางานตามที่
กาหนด
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๗๒
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓๒. โครงงานอ่างล้างมืออัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. สามเณรพรพัฒน์ เขียมสันเทียะ
๒. สามเณรณัฐวุฒิ ชมภูจักร์
๓. สามเณรเกษฎา แสนสุดตา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวปวีณา จันทร์เพ็ง
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ดา แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรี
งบประมาณที่ใช้
๓,๒๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
“อ่างล้างมืออัตโนมัติ ” ที่มีใช้ตามห้ างสรรพสินค้า หรือสถานที่สาคัญ ต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการความ
สะดวกสบาย และความสะอาดของสังคมในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีตัว "Sensor" ตรวจจับความร้อนติดตั้งไว้ อ่างล้างมือก็จะปล่อยน้ามาให้
ผู้ใช้งานตามต้องการ แต่บางครั้งผู้ ใช้งานอาจใช้น้าเกินความจาเป็น จากปัญหาดังกล่าวทาให้เกิดแนวคิดการทาโครงงาน "อ่างล้างมือ
อัตโนมัติ " ที่สามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงการประหยัด และใช้น้าอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ผู้จัดทาจึงคิดค้นประดิษฐ์อ่างล้างมืออัตโนมัติขึ้นมาเพื่อให้สามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดาแผนกสามัญศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและประหยัดทรัพยากรน้าภายในโรงเรียนเพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นอีกทั้งเพื่อเป็นการยับยั้งเชื้อโรคที่เข้าสูร่ ่างกาย
หลักการทางาน
หลักการทางาน คือ การใช้สมองกลฝังตัวทางานควบคู่
กั บ Ultrasonic Sensor ควบคุ ม ในการจ่ า ยน้ าและสบู่ เพื่ อ ให้
ท างานได้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งและเหมาะสม ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
ประหยัดน้าและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
ผลของการทดสอบ
จากการสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้ ๑๐๐ รูป/คน มี
ความพึงพอใจในการใช้อ่างล้างมืออัตโนมัติ ดังต่อไปนี้
๑. ด้านความสะดวกสบาย มีความพึงพอใจมากที่สุด
๒. ช่วยประหยัดทรัพยากรน้า มีความพึงพอใจมากที่สุด
๓. ประหยัดเวลามากขึ้น มีความพึงพอใจมาก
๔. ลดปัญหาการลืมปิดน้า มีความพึงพอใจมาก
๕. ช่วยป้องกันเชื่อโรค มีความพึงพอใจมาก
แนวทางในการพัฒนาอ่างล้างมืออัตโนมัติ
เนื่องจากอ่างล้างมืออัตโนมัติ ประดิษฐ์ขึ้นเป็นอ่างล้างมือที่
ใช้ระบบ Sensor ในการสั่งงานเพื่อให้น้ายาล้างมือและน้าเปล่าไหล
เองโดยอัตโนมัติ แต่ยังขาดพัดลมเป่าแห้งคือในการล้างมือแต่ละครั้ง
หลังล้างมือเสร็จเราต้องเช็ดมือให้แห้ง ดังนั้น ในการพัฒนาในขั้นตอน
ต่อไปเราได้คิดที่จะพัฒนาให้มีพัดลมเป่าแห้งในอ่างล้างมืออัตโนมัติ
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๗๓
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓๓. โครงงานบ้านอัจฉริยะ IoT
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นางสาวชลธิชา วรปรีชากุล
๒. นางสาววาสนา ปัญญาวรรณ์
๓. นายชูชัย แสงช้าง
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวีรศักดิ์ เป้รอด
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์
จังหวัดลาปาง
งบประมาณที่ใช้
๕,๑๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร์และระบบ Smart Phone ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมี Application ต่าง ๆ ออกมา
มากมาย เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนิน ชีวิตประจาวัน ของมนุษย์ การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เริ่มมีการพัฒนาการเข้าใช้งานผ่าน
Application โดยเฉพาะระบบเครือข่ายไร้สาย ที่กาลังขยายตัวและใช้งานกันอย่างแพร่หลายจนถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันมนุษย์
ในยุคนี้ หากแต่การใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ ทาให้อัตราการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น จนเป็นสาเหตุให้ค่าใช้จ่ายในการดารงชีพใน
สังคมสูงขึ้น รัฐบาลจึงมีมาตรการให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงรวมถึงสภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อประชากร
โลก ซึ่งเป็นปัจจัยหนี่งที่มนุษย์ต้องช่วยกันประหยัดพลังงาน
จากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น จึงนาไปสู่การทา “โครงงานบ้าน
อัจฉริยะ IoT” ขึ้นมาเพื่อศึกษาและควบคุมระบบไฟฟ้าในบ้าน ให้
สามารถเปิ ด – ปิ ด ในแต่ ล ะห้ อ งได้ จ ากในระยะไกลผ่ า น Smart
Phone โดยใช้เทคโนโลยี iBeacon ทาให้สามารถควบคุมเวลาในการ
ทางานของไฟฟ้าให้เปิด – ปิดเป็นช่วงเวลา พร้อมทั้งบอกสถานการณ์
เปิด - ปิดไฟฟ้าในแต่ละห้องผ่าน ระบบ Smart Phone โดยข้อมูล
ต่าง ๆ เหล่านี้ จะนาไปใช้ในการหาควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อการใช้งานพลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุด
หลักการทางาน
โครงงานบ้านอัจฉริยะ IoT นี้ ควบคุมการเปิด – ปิดไฟฟ้าผ่านทางระบบ Internet บนโทรศัพท์ผ่าน Applications โดยเมื่อ
Raspberry Pi ได้รับคาสั่งจาก Applications ให้เปิดไฟก็จะสั่งการให้ Relay จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ระบบไฟฟ้าตามส่วนที่วางไว้
ทั้งนี้ การทางานจะใช้บริการ Voice to text ของ Google เพื่อ
แปลงค าสั่ ง เสี ย งเป็ น ตั ว หนั งสื อ แล้ ว ส่ งกลั บ มาที่ Code เพื่ อ ไปสั่ งการ
อุปกรณ์ โดยไฟฟ้าจะเปิด – ปิดตามคาสั่งเสียงที่ได้รับ แต่ต้องออกเสียงให้
ชัดเจนเพื่อไม่ให้ระบบการแปลของ Google แปลความหมายคนละอย่าง
กับคาสั่งเสียง โดยคาสั่งเสียงทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเข้าไป
แก้ไขที่โค็ดของโปรแกรมซึ่งถูกฝังไว้ใน Raspberry Pi
ผลของการทดสอบ
ผลของการทาโครงการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ทาให้ผู้ร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการใช้งานจริง การออกแบบ 3D Print ในการทาโครงงาน สามารถพัฒนาต่อยอดได้ได้อย่าง
หลากหลาย สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับเพื่อนในกลุ่มขณะที่ดาเนินโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๗๔
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓๔. โครงงานโรงเพาะเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นางสาวฉันทนา มรุพงษ์
๒. นางสาวณัฐธิดา เราเท่า
๓. นางสาวณัฏฐณิชา อนันต์ไพสิฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นางจิราภา แสงสิทธิ์
๒. นางอัญชลี ใจจันทร์
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งบประมาณที่ใช้
๓,๘๑๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ ได้น้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง ทางโรงเรียนได้จัดทาศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าขึ้นเพื่อให้นักเรี ยน
ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง แต่เนื่องด้วยการเพาะเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที่จะเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิระหว่าง ๒๐ – ๓๐ องศา
เซลเซียส และจะทาให้เห็ดนางฟ้ามีดอกขนาดใหญ่และให้ผลผลิตมาก แต่หากอุณหภูมิต่ากว่า ๑๕ องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า ๓๕ องศา
เซลเซียส เห็ดนางฟ้าจะเจริญเติบโตช้า การดูแลและการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนจึงเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน บางครั้งนักเรียนที่
รับผิดชอบดูแลไม่มีเวลารดน้า ทาให้ความชื้นและอุณหภูมิในโรงเห็ดเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ไม่ได้ผลผลิตตามต้องการเสี่ยงต่อการขาดทุน
ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทาโครงงานจึงได้คิดพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและระบบรดน้าเห็ดอัตโนมัติขึ้น พร้อมกับการติดกล้องไว้ที่โรงเรือน
เพาะเห็ดเพื่อสังเกตการเจริญเติบโตของเห็ดในโรงเรือน
หลักการทางาน
เนื่องจากเห็ดนางฟ้า จะเจริญเติบโตดี ในอุณหภูมิระหว่า ง ๒๐ – ๓๐ องศาเซลเซียส และความชื้นประมาณร้อยละ ๗๐
“โครงงานโรงเพาะเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ” จึงตั้งเงื่อนไขให้ระบบทางานเมื่อความชื้นน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ Sensor วัดความชื้นในดินจะส่ง
ข้อมูลไปยัง Node MCU เพื่อส่งคาสั่งให้ Solenoid Valve ปล่อยน้าเพื่อรดน้าก้อนเชื้อเห็ด แต่เมื่อความชื้นในดินมากกว่าร้อยละ ๗๐
จึงหยุดรดน้า ทั้งนี้ ระบบมีกล้องไว้ที่โรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อสังเกตการเจริญเติบโตของเห็ดในโรงเรือน โดยสามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือ
ได้
ผลของการทดสอบ
การเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดนางฟ้า จานวน ๑๐๐ ก้อน จะเห็นได้ว่า เห็ดนางฟ้ามีผลผลิตเพิ่มขึ้น ๕.๓ กิโลกรัม และช่วย
ประหยัดเวลาในการดูแลรดน้าให้แก่เห็ด นาผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารในโครงการอาหารให้แก่นักเรียนได้อย่างพอเพียง พร้อมทั้ง
ฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน เพื่อนาไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ในอนาคต
จุดเด่นและประโยชน์ของชิ้นงาน โรงเพาะเห็ดขนาดเล็ก สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ตามคาสั่ง และดูข้อมูล
ออนไลน์ผ่านหน้าเว็บ นอกจากนี้ ยังสามารถเก็บข้อมูลและตรวจสอบการทางานของระบบด้วยเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ทา
ให้มีข้อมูลการเพาะปลูกทั้งในปัจจุบันและย้อนหลังสาหรับการปรับปรุงการเพาะปลูกในครั้งต่อไป

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๗๕
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓๕. โครงงานห้องเรียนระบบ IOT
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายอัทธนีย์ อรุณศิงขรนิ
๒. นายบุญส่ง ทรงประทีปกุล
๓. นางสาววนิชยา อินทร์เพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวสุธาสินี อินสุ
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓
จังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณที่ใช้
๕,๐๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง อาทิเช่น การใช้ไฟฟ้าและการใช้น้าอย่างเปล่าประโยชน์ ซึ่งถ้าหากทุกคนไม่
ช่วยกันประหยัดพลังงานอาจทาให้พลังงานเหล่านั้นหมดไปและยังส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ เป็น
ส่วนหนึ่งที่มีการใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลืองเนื่องจากเป็นโรงเรียนประจา คณะผู้จัดทาจึงคิดที่จะทาโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยลดการสูญเสีย
พลังงาน และค่าใช้จ่าย พร้อมทั้ง งบประมาณที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรยีนและเด็กนักเรียนในด้านอื่น ๆ ต่อไป
หลักการทางาน
ระบบการทางานของ “โครงงานห้องเรียนระบบ IOT” นี้ จะแบ่งการทางานออกเป็น ๓ เงื่อนไข คือ
 เงื่อนไขของเวลา โดยกาหนดให้ทางานเฉพาะช่วงเวลา
จานวน ๒ ช่วง คือ ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐
– ๑๗.๐๐ น. หากนอกเหนือจากเวลาดังกล่าวไฟฟ้า
ภายในห้องเรียนจะถูกตัด
 เงื่อนไขของความเข้มแสง โดยกาหนดว่าหาก Sensor
วัดความเข้มแสงวัดค่าได้ต่ากว่าที่กาหนดให้หลอดไฟติด
 เงื่ อ นไขของอุ ณ หภู มิ โดยก าหนดว่ า หาก Sensor
อุ ณ หภู มิ วั ด ค่ า ได้ สู ง กว่ า ที่ ก าหนดให้ เ ปิ ด พั ด ลมเพื่ อ
ระบายอากาศ
โดยที่กล้อง Webcam จะส่งข้อมูลรูปถ่ายแจ้งให้ผู้ดูแลทราบจานวน ๔ ครั้ง/วัน คือ
 ครั้งที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. เมื่อมีผู้ใช้งานห้องในตอนเช้า สาหรับตรวจเช็คว่าระบบเปิดไฟ และพัดลมทางาน
 ครั้งที่ ๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. หลังผู้ใช้งานออกจากห้องในตอนพักกลางวัน สาหรับตรวจเช็คว่าระบบปิดไฟ และพัดลมทางาน
 ครั้งที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เมื่อมีผู้ใช้งานห้องในตอนบ่าย สาหรับตรวจเช็คว่าระบบเปิดไฟ และพัดลมทางาน
 ครั้งที่ ๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. หลังผู้ใช้งานออกจากห้องในตอนเย็น สาหรับตรวจเช็คว่าระบบปิดไฟ และพัดลมทางาน
ผลของการทดสอบ
ระบบเปิด – ปิด ไฟและพัดลม สามารถทางานได้ตรงตามเงื่อนไขที่วางไว้ แต่ระบบการส่งภาพถ่ายให้แก่ผู้ดูแลนั้นขึ้นอยู่กับความ
เสถียรของสัญญาณ Internet ภายในโรงเรียน หากเกิดสัญาณขาดหายภาพก็จะไม่ถูกส่งให้แก่ผู้ดูแล

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๗๖
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓๖. โครงงานเครื่องผสมปุ๋ย AB ส้าหรับปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายพงษ์เพชร ศรเศษ
๒. นายสมลักษณ์ แซ่ฟ่า
๓. นายประพันธ์ วารีนิยม
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายบัญชา บุญมี
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕
จังหวัดแพร่
งบประมาณที่ใช้
๕,๐๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
การปลูกพืชที่ใช้ดินนั้นมักจะมีการสะสมโรค และแมลงได้ง่าย เมื่อปลูกไปสักระยะดินก็เริ่มอัดตัวแน่น จนต้องมีการเปลี่ยนถ่าย
ดินอยู่เสมอ เกิดความยุ่งยาก จึงได้เริ่มมองหาทางเลือกอื่น ๆ ในการปลูกพืช และได้ให้ความสนใจวิธีการปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกส์ทั้งนี้
ในประเทศไทยนั้นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเริ่มเป็นที่รู้จักกันเมื่อประมาณ ๑๐ ปี ที่ผ่านมา และในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าธุรกิจการปลูกพืช
แบบไฮโดรโปรนิกส์หรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทยกาลังเติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถพบเห็นผลิตภัณฑ์จากไฮโดรโปนิกส์วาง
จาหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปในโซนขายผักปลอดสารพิษ และมีราคาที่สูงกว่าผักแบบทั่วไป
การปลูกพืชที่ไม่ใช้ดินนั้น เป็นกระบวนการที่เรียกว่า การปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) ประกอบไปด้วยปุ๋ยเคมีแบบ
ละลายน้ า Stock A และ Stock B สามารถวั ด
ปริมาณของค่าสารละลายด้วยเครื่องมือ ที่เรียกว่า
EC Meter ทาให้สามารถควบคุมความเข้มข้นของ
สารละลายให้ต รงตามความต้องการของพืชแต่ละ
ชนิดได้ คณะผู้จัดทาโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะผลิต
เครื่ อ งผสมปุ๋ ย เคมี แ บบน้ าอั ต โนมั ติ นี้ ขึ้ น มา เพื่ อ
ความสะดวกในการผสมโดยระบบจะสามารถ
กาหนดค่า EC ให้เหมาะสมกับช่วงอายุการการเจริญ
เติมโตของพืชได้ และเป็นทางเลือกใหม่สาหรับผู้ที่
ต้ อ งการปลู ก พื ช โดยไม่ ใ ช้ ดิ น (ไฮโดรโปนิ ก ส์
Hydroponics)
หลักการทางาน
๑. เครื่องผสมปุ๋ย AB จะทางานแบบอัตโนมัติโดยการควบคุมการเติมสารละลาย A , สารละลาย B และน้า เพื่อนามาผสมกันใน
ถังผสมปุ๋ย ตามค่า EC (ความนาไฟฟ้า) ที่กาหนดไว้ และหยุดทางานเมื่อได้ค่า EC (ความนาไฟฟ้า) ทีถูกต้อง
๒. สามารถเติมปุ๋ยหรือผสมปุ๋ยได้พร้อมกัน ๒ ชนิด และใช้ควบคุมค่าทางเคมีในงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ
๓. สามารถวัดและควบคุมค่า EC (ความนาไฟฟ้า) ได้ถึง 20mS (20,000 µS)
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบผลปรากฎว่า เครือ่ งผสมปุ๋ยสามารควบคุมการเติมสารละลาย A , สารละลาย B และน้า เพือ่ นามาผสมกันใน
ถังผสมปุ๋ย ตามค่า EC (ความนาไฟฟ้า) เป็นไปอย่างอัตโนมัติตามค่ากาหนดค่อนข้างมีความแม่นยา เพื่อนาไปใช้ในกระบวนการปลูกพืช
แบบไฮโดรโพนิกส์ ตามช่วงอายุของพืช การทดสอบในครั้งนี้ยังมีข้อปรับปรุงและต้องพัฒนาเพิ่มเติม เนื่องจากความแม่นยาในการวัดค่า
EC (ความนาไฟฟ้า) ของตัวเครื่องยังมีค่าความคลาดเคลื่อน
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๗๗
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓๗. โครงงานระบบปลูกพืชในโรงเรือน
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายวีระชัย ฟุ้งรุ่งโรจน์
๒. นายพิษศฤงคีวัฒน์ ฟองมี
๓. นายนพรัตน์ ชุ่มเชิง
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายบัญชา บุญมี
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕
จังหวัดแพร่
งบประมาณที่ใช้
๒,๖๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
โดยปกติการปลูกพืชในที่โล่งอาจต้องเจอปัญหาการระบาดของแมลง หรือเชื้อราที่เกิดจากความชื้นของฝน ทั้งยังเจอกับปัญหา
สภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลที่ไม่สามารถควบคุมได้ การปลูกพืชในโรงเรือนนั้นเราสามารถป้องกันแมลงไม่ให้เข้าไปทาลายพืชที่ปลูก
และไม่ ต้ อ งใช้ ย าฆ่ า แมลง จึ งมี ค วามปลอดภั ย จากสารพิ ษ
ตกค้างในผลผลิต และป้องกันปัญหาที่มากับน้าฝน เช่น โรครา
น้าค้าง รากเน่า ไปพร้อม ๆ กับการควบคุมความเข้มแสง และ
อุณหภูมิให้เหมาะสมกับพืชการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด
โครงงานระบบปลูกพืชในโรงเรือนนี้มีวัตถุประสงค์ใน
การจัดทาเพื่อสร้างโรงเรือนในการปลูกพืชที่มีการป้องกันแมลง
ศั ต รู พื ช ที่ ส ามารถควบคุ ม ความเข้ ม แสงแดดและอุ ณ หภู มิ
พร้ อ มระบบการให้ น้ าอั ต โนมั ติ ส าหรั บ เป็ น ต้ น แบบให้ แ ก่
เกษตรกรน าไปศึ กษาปรั บใช้ กั บการเพาะปลูก ในพื้ นรอบ ๆ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕
หลักการทางาน
หลักการทางานระบบปลูกพืชในโรงเรือนประกอบไปด้วย ๓ ส่วนดังนี้
๑. ระบบการควบคุมแสงแดดภายในโรงเรือน เมื่อแสงมีค่าความเข้มมากกว่าค่าที่กาหนดไว้ ระบบผ้าม่านพลางแสงจะทางานโดย
การปิด และตรงข้ามกันเมื่อมีความเข้มแสงมีความเข้มแสงน้อยระบบผ้าม่านพลางแสงจะทางาน
๒. ระบบการควบคุมความเย็นภายในโรงเรือน เมื่อภายในโรงเรือนมีค่าอุณหภูมสู่งกว่าค่าที่กาหนดไว้ ระบบพัดลมทาความเย็น
และระบายอากาศจะแบบอัตโนมัติเพื่อปรับอุณหภูมิ และหยุดทางานเมื่อภายในโรงเรือนอุณหภูมิต่ากว่าค่าที่กาหนด
๓. ระบบการให้น้าพืชภายในโรงเรือน เมื่อดินในแปลงปลูกพืชภายในโรงเรือน มีค่าความชื้นน้อยกว่าค่าที่กาหนดไว้ ระบบปั้มสูบ
น้าสาหรับรดนาพืชเปิดแบบอัตโนมัติ และตรงข้ามกันเมื่อดินในแปลงปลูกพืชภายในโรงเรือน มีความชื้นมากกว่าค่าที่กาหนดไว้
ระบบปั้มสูบน้าสาหรับรดน้าพืชปิดแบบอัตโนมัติ
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบผลปรากฎว่า ระบบการความคุมความเข้มแสง การควบคุมอุณหภูมิ และระบบการควบ คุมความชื้นในดิน
สามารถทางานเป็นไปตามค่าที่เรากาหนดไว้อย่างอัตโนมัติ การทดสอบในครั้งนี้เป็นเพียงการจาลองระบบโรงเรือนปลูกพืช ที่ติดตั้งระบบ
การความคุมความเข้มแสง อุณหภูมิ และความชื้นในดินแปลงปลูกพืช เป็นแบบโมเดลจาลองจึงไม่สามารถเปรียบเทียบการปลูกพืช และ
ขีดความสามารถได้อย่างแน่ชัด เพราะฉะนัน้ จึงยังเป็นแนวทางการพัฒนาระบบการปลูกพืชในโรงเรือนต่อไปในอนาคต
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๗๘
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓๘. โครงงานบ่อพักน้า 4G
คณะผู้จัดท้าโครงงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่ศึกษา
งบประมาณที่ใช้

๑. นางสาววรพรรณ พันธ์เจดีย์
๒. นายชาติชาย แซ่กือ
๓. นายเด่นชัย กรินคีรี
นางสาวอ้อมใจ แรงเขตกิจ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๕๕ จังหวัดตาก
๕,๑๐๐ บาท

ที่มาและความสาคัญ
น้ามีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทั้งในด้านอุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันมนุษย์ใช้น้าอย่างไม่คานึงถึง
ความสาคัญของน้า ซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นเห็นแก่ตัว มักง่าย เช่น ใช้ในการชาระล้างร่างกาย และสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็ปล่อยน้าเสียลงสู่
แม่น้า ลาคลอง โดยไม่มีการกรองหรือการบาบัดก่อนปล่อยลงสู่แม่น้า ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางน้า
โครงการบ่อพักน้า 4G (4 G Water Filter ) เป็นการนาเสนอทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาน้าขุ่นที่ใช้อุปโภคบริโภคภายใน
โรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่ประยุกต์จากสภาพปัญหาที่พบเจอได้อย่างครบวงจร มีค วามน่าสนใจ ทันสมัย และยังได้รับผลประโยชน์จาก
การทาน้าขุ่นให้เป็นน้าใส อาทิ การได้บริโภคอุปโภคน้าที่ใสสะอาด จากกระบวนการผลิต การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้แก่บุคลากรของโรงเรียน ชุมชน และสังคม การสร้างความสามัคคีและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แ ก่สมาชิก และที่สาคัญคือสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสานึกในการรักน้า และการใช้น้าอย่างประหยัด
หลักการทางาน
ระบบบ่อพักน้า 4G เริ่มที่กระบวนการทางานของมอเตอร์ตัวที่ ๑ ซึ่งอยู่ในบ่อน้าที่ ๑ ทางานโดยตรวจสอบค่าความขุ่นของน้าที่
อยู่ในบ่อที่ ๑ และระดับน้าในบ่อที่ ๒ ซึ่งหากเงื่อนไขใน ๒ ข้อข้างต้นเป็นไปตามที่ระบบตั้งค่าไว้ คือน้าใสและระดับน้ายังไม่เต็มความจุ
บอร์ด Raspberry Pi จะสั่งให้มอเตอร์ตัวที่ ๑ ทางานโดยสูบน้ามาจัดเก็บไว้ใน
บ่อที่ ๒ ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และจะหยุดสูบน้าในบ่อที่ ๑ โดยใช้ Sensor วัดค่า
ระดับน้าเป็นเกณฑ์ในการประมวลผลข้อมูล เพื่อรองรับปัญหาความขุ่นที่จะ
เกิดกับน้าในบ่อที่ ๑ เมื่อถึงฤดูฝนหรือน้าขุ่นตามที่ตั้งไว้ มอเตอร์ตัวที่ ๑ จะ
หยุ ด สู บ น้ า โดยอาศั ย Sensor ตรวจจั บ ความขุ่ น ของน้ าเป็ น เกณฑ์ ก าร
พิจารณา โดยการควบคุมของบอร์ด Raspberry Pi เช่นเดียวกับ Sensor วัด
ค่าระดับของน้า ส่วนมอเตอร์ตัวที่ ๒ จะสูบน้าใสจากบ่อที่ ๒ ไปแจกจ่ายตาม
หอพักต่าง ๆ ของนักเรียนโดยตรวจสอบค่าความขุ่นของน้าก่อน และตั้งเวลา
การจ่ายน้าเป็นเวลาตามที่กาหนด
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบโครงงานระบบบ่อพักน้า 4G สามารถทางานได้ตามที่ได้ตั้ง
เงื่อนไขไว้ แต่เนื่องจากจัดทาโครงงานเป็นแบบจาลองตรวจวัดค่าความขุ่นของน้า
อาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากระดับความลึกที่ใช้ค่อนข้างน้อย
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๓๙. โครงงานนับหนังสือห้องสมุดเซนเซอร์แสง
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นางสาวธนฝน แสนเขื่อน
๒. นางสาววารี บุญวัน
๓. นางสาวอมลวรรณ คาลือ
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายสุกิจ สุวรรณ์
๒. นายสิงห์ สุจันทร์
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖
จังหวัดน่าน
งบประมาณที่ใช้
๓,๑๒๓ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากโรงเรียนของพวกเรา เป็นโรงเรียนประจาและมีจานวนนักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุด เพื่อสืบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ พวกเรา
ปรึกษากับสมาชิกภายในกลุ่ม เพราะอยากรู้ว่าภายในแต่ล่ะวันนั้น จะมีจานวนนักเรียนที่เข้ามาใช้ห้องสมุด ให้ความสนใจในการศึกษา
สาระใดค่อนข้างมาก และสาระใดค่อนข้างน้อย พวกเราจึงคิดจัดทาโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยในการจัดระบบการสั่งซื้อหนังสือ ให้ได้ตาม
ความต้องการของจานวนนักเรียน ที่ให้ความสนใจแก่กลุ่มสาระนั้น ๆ
หลักการทางาน
เมื่ อ มี นั ก เรี ย นมาหยิ บ หนั ง สื อ ออกจากชั้ น วางหนั ง สื อ
Sensor แสงก็จะเริ่มทางาน Sensor ก็จะส่งข้อมูลไปที่บอร์ด Arduino
Uno ประมวลผลการนับและส่งผลไปยังจอแสดงผล LCD และลาโพง
หลังจากนั้นจอ LCD ก็จะแสดงจาวนหนังสือที่ถูกหยิบออกไปผ่านทาง
จอ LCD ทาให้ทราบถึงจานวนหนังสือที่ถูกหยิบไป
ผลของการทดสอบ
สรุ ป ผลการทดลอง จากการที่ คณะผู้ จั ด ท าได้ ศึ ก ษา
ออกแบบ และสร้าง เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบนับจานวนหนังสือ
มีข้อสรุปการศึกษาดังนี้ ผลการทดลอง เมื่อมีนักเรียนมาหยิบหนังสือ
ออกจากชั้นวางหนังสือ Sensor ก็จะเริ่มทางาน Sensor ก็จะส่งข้อมูล
ไปที่จอ LCD หลังจากนั้นจอ LCD ก็จะประมวลผล แล้วแสดงจานวน
หนังสือที่ถูกหยิบออกไปผ่านทางจอ LCD ทาให้ทราบถึงจานวนหนังสือ
ที่ ถู ก หยิ บ ไปทดลองใช้ งานเพื่ อ ทดสอบประสิ ท ธิ ภาพของระบบนับ
จานวนหนังสือด้วย Sensor โดยมีข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน
ให้สมบูรณ์ คือ เพิ่ม ความละเอียด Sensor และเพิ่มประสิทธิภาพจอ
LCD
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๔๐. โครงงานแขนกลบ้าบัด
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายบัญชา แลเชอะ
๒. นางสาวณัฏฐา เวียงบรรพต
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายประพันธ์ นาบุญ
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณที่ใช้
๔,๓๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
การทางานที่มีความเสี่ยงและอันตราย มีผลถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน้ ต่อวัยวะของร่างกายของมนุษย์ บางครั้งส่งผลถึงแก่ชีวิต
และทรัพย์สิน แก่บุคคลอันเป็นที่รกั ของครอบครัว และเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์และทรัพย์สินอื่น ๆ จึงได้แนวคิดที่ประดิษฐ์
แขนกล เพื่อนามาใช้ในภารกิจทีเ่ สี่ยงต่อความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
ดังนั้น คณะผู้จัดทา จึงคิดที่จะพัฒนาหุ่นยนต์แขนกลบาบัดขึ้นมา เพือ่ จาลองการทางานของหุ่นยนต์ตามการเคลื่อนไหวของ
มนุษย์ และเป็นการฝึกการเรียนรู้ ฝึกวิชาชีพของนักเรียน
หลักการทางาน
ในการควบคุมตาแหน่งหรือความเร็ว Controller จะส่งสัญญาณ ควบคุม (Signal Command) ที่แทนด้วยจานวนระยะทาง
และความเร็วออกมาหักลบกับสัญญาณที่มาจาก Encoder ผลต่างที่ได้จะถูกส่งไปยัง Driver เพื่อแปลงสัญญาณและขยายสัญญาณส่งไป
ขับเคลื่อนมอเตอร์ การทางานของ Servo Driver ประกอบด้วย Control Loop ทั้งหมด ๓ Loop คือ
๑. Current Control Loop เป็นส่วนของการควบคุมกระแสไฟที่จ่ายให้กับมอเตอร์ซึ่งจะแปร ผันทางแรงบิด โดยรับสัญญาณ
Analog มาจาก Output ของ speed Control Loop (KV) มา เปรียบเทียบกับ Current Detection Feedback
๒. Speed Control Loop เป็นส่วนของการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ โดยรับสัญญาณ Analog มาจาก Output ของ
Position Control Loop มาเปรียบเทียบกับ Speed Feedback จาก Encoder
๓. Position Control Loop เป็ น ส่ ว นของการควบคุ ม ต าแหน่ ง โดยรั บ สั ญ ญาณมาจาก Signal Command อาจจะเป็ น
สัญญาณ Analog หรือสัญญาณ Pluse มาเปรียบเทียบกับ Position Feed Back จาก Encode
ผลของการทดสอบ
จากผลการทดลองแขนกล ตามลักษณะการเคลื่อนไหวตามสรีระของบุคคล แขนกลสามารถเคลื่อนไหวตามลักษณะบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพที่ ร้อยละ ๗๐ และบุคคลจะต้องเคลื่อนที่อยู่ในระยะที่ทามุมกับข้อต่อของหุ่นที่ ๐ - ๑๘๐ องศา การรับน้าหนักของ
สิ่งของที่หุ่นยกได้อยู่ที่ ๑ - ๒ กรัม
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๔๑. โครงงานหุ่นยนต์ส้ารวจโลก
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายชาญชล แซ่ท้าว
๒. นายเทิดศักดิ์ กาญจนเวโรจน์
๓. นายณัฐพงษ์ แสนซุ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายสุกิจ สุวรรณ์
๒. นายสิงห์ สุจันทร์
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖
จังหวัดน่าน
งบประมาณที่ใช้
๔,๑๖๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
มนุษย์ในยุคปัจจุปันก้าวหน้าเข้าสู่โลกในศตวรรตที่ ๒๑ ซึ่งเป็นยุค
ที่เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษ ย์ ต้ อ ง
กระตื อ รื อ ร้ น ในการด ารงชี วิ ต และสภาพความเป็ น อยู่ เ ปลี่ ย นไปตาม
สถานะการณ์ของโลกในปัจจุบันมนุษย์ยังต้องการเทคโนโลยีที่อานวยความ
สะดวกชนิดใหม่ ๆ ซึ่งปัจจุบันการที่จะไปสารวจการสารวจที่ต่า ง ๆ เช่น
เพดาน ที่แคบ นั้นเป็นเรื่องที่ลาบากและน่าเบื่อ คณะผู้จัดทาจึงได้คิดค้น
หุ่นยนต์ สารวจขึ้นเพื่อที่จะได้มีความสะดวกสบายและสนุกสนานในการ
สารวจขึ้น
ผลของการทดสอบ
โครงงานหุ่นยนต์สารวจโลกได้จัดทาการทาการทดลอง พบว่า สามารถเข้าสารวจในพื้นที่ที่กาหนดได้ โดยสามารถส่งภาพไปยัง
โทรศัพท์มือถือของผู้รับผิดชอบได้ แต่ระบบมีข้อจากัดในการบังคับทิศทางการทางานเล็กน้อย เพราะต้องมีพื้นฐานในการบังคับหุ่นยนต์
ดังนั้น การพัฒนาจ่อยอดในขั้นต่อไปจึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ง่ายต่อการบังคับง่ายขึ้นกว่าเดิม
สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ
การดาเนินโครงงานเรื่อง หุ่นยนต์สารวจโลก จากการทดสอบนาไปสารวจในสถานที่ต่าง ๆ พบว่าสามารถทางานได้ดีพอ
สมแต่ถ้าไปเจอสิ่งกีดขวางที่สูงกว่าล้อจะทาให้ไม่สามารถผ่านไปได้และคุณภาพของภาพจะไม่ค่อยดีเมื่ออยู่ในที่มืดแต่ถ้าเปิดไฟฉายที่ติ ด
ไปด้วยแล้วก็สมารถทางานได้อย่างปกติ
การประยุกต์การใช้งาน
 ใช้ในการสารวจที่ต่าง ๆ
 ใช้ในการเล่นเพื่อความสนุกสนานได้
 สามารถนาไปต่อยอดเพื่อหารายได้
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๔๒. โครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายอภิสิทธิ์ แซ่กือ
๒. นางสาวมีน่า เวนเคนยอน
๓. นางสาวพนิสุภา แซ่เล่า
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวีรศักดิ์ เป้รอด
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนศึกสาสงเคราะห์จติ อารีย์
จังหวัดลาปาง
งบประมาณที่ใช้
๓,๖๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องด้วยการใช้ชีวิตประจาวันของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นไปอย่างเร่งด่วนต้องการความสะดวกสบาย ประกอบด้วยเทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของระบบ Smart Phone ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมี Application และ URL ต่าง ๆ ออกมามากมาย
เพื่ออานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของมนุษย์ ทาให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกสบายง่ายและรวดเร็ว ชีวิตประจาวัน
มนุษย์ในยุคนี้ จึงมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายเพื่ออานวยความสะดวก ทาให้มีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและเกิน
ความจาเป็น ทาให้ค่าใช้จ่ายในการดารงชีพในสังคมสูงขึ้นตามลาดับ รัฐบาลจึงมีมาตรการให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานลงรวมถึงสภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อประชากรโลก ซึ่งเป็นปัจจัยหนี่งที่มนุษย์ต้องช่วยกันประหยัดพลังงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับปัญหาของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ที่ต้องวิ่งไปเก็บผ้าเมื่อฝนตก บางครั้งนักเรียนอาจจะไปเก็บผ้าในเวลาเรียนทา
ให้เสียเวลาในการเรียน และบางครั้งฝนตกในเวลาที่นักเรียนว่างจากการเรียน ทาให้ไม่สามารถไปตากผ้าได้ และบางครั้งจะมีแดดออก
ในเวลาที่นักเรียนกาลังเรียนหนังสือ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถตากผ้าและเก็บในเวลาที่นักเรียนกาลังเรียนนังสือได้
หลักการทางาน
๑. เมื่ อ ต้ อ งการเปิ ด – ปิ ด ระบบของราวตากผ้ า ให้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์
เชื่ อ มต่ อ กั บ Wifi และเว็ ป ที่ เ ขี ย นขึ้ น ใน Raspberry Pi จะ
ท างานและปล่อ ย URL เมื่ อ เข้ า เว็ ปหน้า Index ขึ้ น มาแล้วมี
คาสั่งให้เปิดการทางานของราวตากผ้า
๒. เมื่ อ Raspberry Pi ได้ รั บ ค าสั่ งจาก Sensor และข้ อ มู ล การ
สั่งงานจาก Smart Phone
๓. Raspberry Pi ก็จะสั่งให้มอเตอร์ไดร์เวอร์ทางาน มอเตอร์ไดร์
เวอร์ก็จะสั่งไปยังมอเตอร์ปัดน้าฝนให้ทางาน
๔. มอเตอร์ปัดน้าฝนจะตากผ้า เมื่อรางตากผ้าไปชนกับลิมิตสวิตส์
มอเตอร์ปัดน้าฝนจะหยุดทางงาน
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบอุปกรณ์ราวตากผ้าอัตโนมัติที่สร้างขึ้น สามารถทางานได้ตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ โดยโครงงานราวตากผ้าอัตโนมัติ
และจะสั่งผ่านทาง Smart Phone โดยผ่านเว็ปใน URL เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการตากผ้า รวมทั้งสามารถควบคุมเวลาในการ
ทางานของราวตากผ้าให้เปิด – ปิดเป็นเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการประหยัดพลังงานและคายกังวลกับการตากผ้า อีกทั้งยังสามารถ
บอกสถานการณ์ที่เกิดฝนฟ้าอากาศ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมการเก็บผ้า สามารถสั่งควบคุมได้จากทุก ๆ ที่ทีต้องการ โดย
เชื่อมโยงระหว่างกันและกันผ่านอินเตอร์เน็ต เครือข่ายในลักษณะนี้เรียกว่า The Internet of Things เรียกย่อ ๆ ว่า IOT
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๘๓
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๔๓. โครงงาน Helmet Hero หมวกกันน็อคช่วยชีวิต
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายณรงค์ศักดิ์ โวหารลึก
๒. นางสาวพวงผกา ผิวทอง
๓. นางสาวจันทกานต์ ไตรยวงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายคมกริช บุตรอุดม
๒. นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว
๓. นายภีศเดช วิชัด
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
งบประมาณที่ใช้
๕,๐๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ประเทศไทยมีอัตราการตายจากการบาดเจ็บทางถนนสูงเป็นที่ ๒ ของโลกและอันดับ ๑ ในอาเซียน สถิติอุบัติเหตุการจราจร
ทางบกของไทยที่เกิดกับรถจักรยานยนต์ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สูงเป็นอันดันหนึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของยอดอุบัติเหตุทั้งหมด ในช่วงสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุถึง ๓,๒๙๐ คัน คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ของอุบัติเหตุทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการเข้ า
ช่วยเหลือใช้เวลานานมากเกินไปทาให้ผู้ประสบอุบัติเหตุอาจมีอาการสาหัสหรือเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ การแจ้งเหตุและการหาพิกัดตาแหน่งที่
เกิดอุบัติเหตุยังเป็นไปอย่ างล่าช้า ดังนั้น ทางผู้จัดทาจึงเกิดแนวคิด ที่จะออกแบบและสร้างหมวกกันน็อกช่วยชีวิตด้วย Internet of
Things โดยระบบจะทาการแจ้งข้อความขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั้งระบุพิกัดตาแหน่งได้ซึ่งจะมีอุปกรณ์ทาการส่งเสียง
และส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยังโทรศัพท์มือถือของญาติรวมถึงสามารถแจ้งพิกัดตาแหน่งของผู้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะทาให้สามารถ
เข้าช่วยเหลือ ณ ตาแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที
หลักการทางาน
หลักการทางานของหมวกกันน็อกช่วยชีวิต คณะผู้จัดทาได้นา
อุปกรณ์ Arduino UNO R3 มาใช้เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทางาน (เขียน
ด้วยโปรแกรมภาษาซี) โดยกาหนดให้ Sensor วัดความเอียงทางานและส่ง
ค่ า ความเอี ย งไปยั ง Speaker, GPRS/GSM Module ท างานโดยการส่ง
เสียงเตือนและส่ง SMS ขอความช่วยเหลือ พร้อมระบุตาแหน่งตามเงื่อนไข
ที่กาหนด ดังต่อไปนี้
เริ่มต้นการทางานโปรแกรมจะรับค่าความเอียงโดย (Sensor วัด
ความเอี ย ง) และรั บ ค่ า จาก GPS Module ตรวจสอบเงื่ อ นไขการรับค่า
ความเอียงมีค่า ๑ และ ค่า ๐ โดยถ้าหากวัดค่าความเอียงได้ค่าเท่ากับ ๑
มากกว่ า ๑๐ วิ น าที ขึ้ น ไป Arduino UNO R3 จะสั่ ง งานให้ Speaker
ทางาน และ GPRS/GSM Module รับค่า จาก GPS Module ส่งเป็น SMS
ไปยังโทรศัพท์มือถือตามที่ได้เขียนไว้ในโปรแกรม แต่ถ้าวัดค่าความเอียงได้ค่า เท่ากับ ๐ Arduino UNO R3 จะไม่มีการสั่งงานใด ๆ และ
กลับไปตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้ง
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบการทางานของโครงงาน Helmet Hero หมวกกันน็อคช่วยชีวิต โดยจาลองสถานะการณ์ขึ้นว่าผู้ส่วมใส่ประสบ
อุบัติเหตุรถมอเตอร์ล้มจานวน ๑๐ ครั้ง พบว่า ระบบสามารถทางานได้เงื่อนไขที่กาหนดไว้
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๘๔
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๔๔. โครงงานบ้านอัจฉริยะด้วย IoT
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายอนุวัฒน์ หนองประทุม
๒. นางสาวนที ศรีสุวรรณ
๓. นางสาวอภิญญา ตาลสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายคมกริช บุตรอุดม
๒. นางฐิติมา ผ่องแผ้ว
๓. นายภีศเดช วิชัด
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
งบประมาณที่ใช้
๒,๔๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของเรามากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารแล้ว
ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตได้การนาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่ออานวยความ
สะดวกสบายต่าง ๆ นี้ คณะผู้จัดทาจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบควบคุ ม การเปิ ด -ปิ ด หลอดไฟภายในบ้ า นผ่ า น
อินเตอร์เน็ต ซึ่งก็เป็นอีกเทคโนโลยีที่อานวยความสะดวก โดย
การควบคุมหลอดไฟภายในบ้านพักจากระยะไกล จะสามารถ
ท าให้ ป ระหยั ด เวลา ประหยั ด พลั งงานไฟฟ้ า เนื่ อ งจากใน
ปัจจุบันผู้คนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ จนบางครั้งเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้
และอาจมี เ หตุ จ าเป็ น ไม่ มี เ วลาที่ จ ะปิ ด หรื อ ลื ม ปิ ด หากมี
อุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถควบคุ ม การเปิ ด –ปิ ด และตรวจสอบ
สถานะการทางานจากระยะไกลได้จะเป็นการประหยัดทั้ง
เวลา ประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังอานวยความสะดวก และ
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกด้วย
หลักการทางาน
a. เริ่มต้นการทางานจะรับคาสั่งจากหน้าจอ Application บน Smart phone (Input) จากนั้นส่งข้อมูลไปที่ Node MCU ด้วย
อินเตอร์เน็ต ผ่าน Net pie เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขระบบคาสั่ง แล้วสั่งงานไปควบคุมการทางานของ Relay ให้เปิด-ปิดไฟ
ภายในบ้านตามคาสั่งที่ได้รับ
b. รับค่าจาก Node MCU ให้ทางานตามเงื่อนไขที่กาหนด คือ เมื่อกดเปิด -ปิดบน Application Node MCU จะตรวจสอบ
เงื่อนไขการทางานว่าเปิดหรือปิดไฟ ถ้าหากเปิดก็จะสั่งงานให้แสดงสถานะการทางานของหลอดไฟสว่าง ถ้าหากปิดก็จะ
สั่งงานให้แสดงสถานะการทางานของหลอดไฟดับ
ผลของการทดสอบ
เมื่อนาแบบจาลอง “โครงงานบ้านอัจฉริยะด้วย IoT” มาทดสอบการทางานของระบบ พบว่า ระบบการเปิด – ปิดไฟฟ้าผ่าน
Application บน Smart phone นั้น สามารถทางานได้ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๘๕
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๔๕. โครงงานเปิดปิดไฟอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายสงคราม ชานิไกร
๒. นายพงศธร ไชโยกุล
๓. นายศิวกร ธนูสา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายอภินันต์ เพิ่มศรี
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐
จังหวัดขอนแก่น
งบประมาณที่ใช้
๓,๐๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากการใช้ชีวิตปัจจุบันต้องทางานนอกบ้านหรือเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่บ่อยครั้งผู้คนส่วนใหญ่ จึงมีปัญหาเกี่ยวกับ การ
จัดการหรือควบคุมอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ปัญหาการลืมปิดไฟฟ้า หรือลืม
ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อนึกได้ก็ต้องเสียเวลาและเสียค่าน้ามันในการเดินทางมาปิดอุปกรณ์นั้น จากสาเหตุที่ได้กล่าวมาในข้างต้น
ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบควบคุมเครื่องใช้เปิด –ปิด ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาระบบไปแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ช่วยประหยัดเวลาและแก้ไขปัญหาการลืมปิดไฟฟ้าได้
ทั้งนี้ ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถควบคุมผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือผ่านโทรศัพท์มือถือ ทาให้
การจัดการควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านง่ายขึ้นและรวดเร็ว ช่วยลดปัญหาการลืมปิดไฟฟ้าภายในบ้าน จากการใช้ชีวิตที่ต้อง
ทางานนอกบ้านหรือต่างจังหวัด เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินชีวิตในปัจจุบันได้
หลักการทางาน
ท าการ login เข้ า สู่ ร ะบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต และท าการ login เข้ า ไปยั ง หน้ า
Interface หลัก
 เมื่อผู้ใช้งานเปลี่ยนสถานะการทางานของหน้าจอ Interface จาก off เป็น On
 ระบบจะทาการสั่งการไปยัง Switch ให้ทาการสั่งการต่อไปยังหลอดไฟ ให้ส่อง
สว่าง
 หากผู้ใช้งานเปลี่ยนสถานการณ์ทางานของหน้าจอ Interface จาก On เป็น Off
 ระบบจะทาการสั่งการไปยัง Switch ให้ทาการสั่งการต่อไปยังหลอดไฟ ให้ดับ
ผลของการทดสอบ
ระบบสามารถทางานได้ตามโปรแกรม
ที่ตั้งไว้ โดยสามารถเปิด และปิดไฟฟ้า เมื่อได้รับ
คาสั่งจากผู้ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๘๖
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๔๖. โครงงานระบบไฟฟ้าอัตโนมัติส้าหรับทางเดินคัฟเวอร์เวย์
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายดิศานุวัฒนื สังฆจันทรื
๒. นายอนุกูล อิ่มประสงค์
๓. นายสุพิสิฐ์ จาปาบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวกิ่งกาญจน์ แสงกุล
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒
จังหวัดเลย
งบประมาณที่ใช้
๑,๓๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้พลังงานเป็นจานวนมาก ผลจากการสารวจใช้พลังงานของแต่ละปี มีการใช้พลังงานมากขึ้น ซึ่งการ
ใช้พลังงานมาขึ้นนี้จะไปส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเป็นผลทาให้เกิดวิกฤติการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเราในขณะนี้ ซึ่งวิกฤติการณ์
ดังกล่าวเรียกว่า สภาวะโลกร้อนซึ่งทุกคนก็คงได้เห็นโทษของวิกฤติการณ์ ดังเห็นได้จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกเราในปัจจุบัน
เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น น้าแข้งขั้วโลกละลาย น้าท่วม สิ่งมีชีวิตบางชนิดสูญพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เราสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหา
ได้ถ้าทุกคนร่วมมือกันโดยการที่ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถที่จะช่วยกันได้คือการที่เราช่วยกันลดพลั งงาน
ให้น้อยลง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทาให้ได้ศึกษาแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ โดยการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และนามาออกแบบสร้างระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อใช้สาหรับทางเดินคัฟเวอร์เวย์ (Cover way Auto light ) ภายใน
โรงเรียน อีกทั้งยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสถานที่ สร้างความสะดวกสบายและเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อีกหนึ่ง
ทางเลือกประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ได้นามาประยุกต์ใช้ คณะผู้จัดทาได้นาเอาเรื่องการทางาน Sensor จับความเคลื่อนไหว มาสร้าง
โปรแกรมควบคุมโดยบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก Arduino Uno หลักการทางานของระบบ จะทางานเมื่อมีคนเดินผ่านจุด Sensor ไฟก็
จะติดโดยอัตโนมัติและเมื่อไม่มีคนอยู่หรือไม่มีการเคลื่อนไหวไฟก็จะดับ
หลักการทางาน
เมื่ อ มี ค นเดิ น ผ่ า นในระยะที่ จุ ด ติ ด ตั้ ง PIR Sensor ตรวจจั บ การ
เคลื่อนไหว PIR จะทาการส่งคาสั่งการทางานไปยัง บอร์ด Arduino Uno
และบอร์ด Arduino Uno จะส่งคาสั่งไปยัง Relay เพื่อให้ปล่อยกระแสไฟฟ้า
หลอดไฟจะติ ด ให้ แ สงสว่ า งภายในเวลา ๑๐ วิ น าที การท างานจะรั บ กั น
กล่าวคือ เมื่อทาการ Compile Code และ Run Code ทาให้ Arduino Uno
ประมวลผลและสั่งการ โดยรับค่าการเคลื่อนไหวด้วย PIR Sensor ตัวที่ ๑ จะ
สังเกตเห็นว่าหลอดไฟหลอดที่ ๑ จะสว่างขึ้น เมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่าน PIR
Sensor ตัวที่ ๒ หลอดไฟหลอดที่ ๑ จะดับลง และหลอดที่ ๒ จะสว่างขึ้น
เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวผ่าน PIR Sensor หลอดไฟทั้งสองก็จะดับ
ผลของการทดสอบ
โครงงานระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ สาหรับทางเดินคัฟเวอร์เวย์ (Cover way Auto light) เป็นโครงงานเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งสรุปผลของโครงงาน พบว่า โครงงานนี้ใช้การควบคุมระบบไฟฟ้าอัตโนมัติโดยใช้ Arduino Uno ในการทางานร่วมกับ
PIR Sensor ระบบจะทางานเมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่าน PIR Sensor และ Arduino Uno ประมวลผลทาการควบคุมให้หลอดไฟสว่าง
(ระบบจาลองประมาณ ๑๐ วินาที) แต่เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวหลอดไฟก็จะดับเองอัตโนมัติ
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๘๗
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๔๗. โครงงานฟาร์มไก่อัจฉริยะ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นางสาวฐนิชา เปี้ยมั่น
๒. นางสาวทยากร กาคาผุย
๓. นางสาวสุดารัตน์ เพียรทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายสานิต โลบภูเขียว
๒. นายภัทรพล บุตรโคษา
๓. นางสาวปิยรัตน์ พันธุขันธ์
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓
จังหวัดสกลนคร
งบประมาณที่ใช้
๔,๘๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
การเลี้ยงไก่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศหรือเลี้ยงเพื่อบริโภค
ภายในประเทศ อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่จึงเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ได้เป็นอย่างดี โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนประจาที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษาออกไปได้มีอาชีพติดตัวไปเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตัวเอง หนึ่งในอาชีพที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติคือการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อส่งขายให้กับโรงอาหารของโรงเรียน ปัญหาที่ตามมาคือการเลี้ยงให้ไก่
มีขนาดตัว และน้าหนักที่เหมาะสม และไม่ตายระหว่างการเลี้ยง โรงเรียนเป็นหนึ่งในโรงเรียนตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ซึ่งมีการเข้าอบรมค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลอย่างต่อเนื่อง ได้นาเอาความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็น
โครงงานฟาร์มไก่อัจฉริยะ
ดังนั้น ทีมพัฒนาโครงงานจึงสร้างฟาร์มไก่อัจฉริยะเพื่อช่วยให้เกษตรกรหรือตัวนักเรียนเองเกิดความสะดวกสบาย และเกิดการ
คุ้มค่าในการลงทุนเลี้ยงไก่ ซึ่งถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนสามารทาได้เพื่อหารายได้ในระหว่างเรียนของนักเรียน
หลักการทางาน
เมื่ออุณหภูมิภายในฟาร์มไก่อยู่ในช่วงอุณหภูมิ ๒๔ - ๒๙ องศาเซลเซียส หลอดไฟและพัดลมจะไม่ทางาน เมื่ออุณหภูมิต่ากว่า
๒๔ องศาเซลเซียสหลอดไฟจะทางาน และเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า ๒๙ องศาเซลเซียส พัดลมจะทางาน ฟาร์มไก่อัจฉริยะ จะทาการให้อาหาร
ไก่วันละ ๒ ครั้ง ในเวลา ๐๗.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ น. เป็นเวลา ๑๐ วินาที และให้อาหารน้าไก่ทุกครั้งที่ระดับน้าลดลงต่ากว่า Sensor
ตามที่ได้เขียนคาสั่งลงในบอร์ด Raspberry Pi
ผลของการทดสอบ
จากการศึกษาและทดลองใช้ฟาร์มไก่อัจฉริยะ ในบริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร จากผลการทดลอง
พบว่า ระบบสามารถทาได้ตามที่ตั้งโปรแกรมไว้ ทั้งนี้ คณะผู้จัดทาได้สุ่มตรวจการทางานจานวน ๕ ครั้ง ดังนี้
 วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.
 วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
 วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น.
 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.
โดยผลที่ได้ปรากฏตามตารางด้านขวามือ
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๘๘
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๔๘. โครงงานสปริงเกอร์อัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายพีรพัฒน์ กัลยาสิทธิ
๒. นายจักรินทร์ มงคลมาตย์
๓. นางสาวชลิตา ตุ่นต้น
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นางพิทย์ระมัย วรสาร
๒. นายสิทธิพล ใจตรง
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๕๔ จังหวัดอานาจเจริญ
งบประมาณที่ใช้
๒,๖๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอานาจเจริญ จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับงานอาชีพเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เนื่องจากนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ เป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจน
ทั้งนี้การส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนไม่ใช่ให้มีรายได้ร ะหว่างเรียนแต่ยังให้นักเรียนมีอาชีพติดตัวไปด้วย ซึ่งอาชีพที่อยู่ในโรงเรียนก็มี
มากมายอาทิ เช่น การสานตะกร้าโดยใช้เส้นพลาสติก การทาขนมหวาน การทาน้าหวาน และส่วนมากที่ประกอบอาชีพกันก็คือการ
ปลูกผักซึ่งทุกห้องทุกเรือนนอนก็จะมีกันปลูกอยู่มากมาย แต่การดูแลรักษาผักที่ปลูกบางห้อง บางเรือนนอนก็จะดูแลไม่ทั่วถึงทาให้ผักที่
ปลูกไม่สวยงามและไม่น่ารับประทานเนื่องจากขาดน้า รดน้าไม่ทั่วถึงบ้าง หรือลืมที่จะรดน้าผักบ้าง
ผู้จัดทาโครงงานจึงได้เล็งเห็นปัญหาในการรดน้าผักของแต่ละห้องและแต่ละเรือนนอน เพื่อช่วยในการรดน้าได้อย่างสม่าเสมอ
จึงได้ศึกษาหาวิธีในการแก้ปญ
ั หาการรดน้าผักโดยการคิดค้นประดิษฐ์สปริงเกอร์อตั โนมัติขึ้น
หลักการทางาน
โปรแกรมคาสั่งของระบบแบ่งออกเป็น ๒ ระบบ คือ
๑. ระบบอัตโนมัติ ทางานตามเวลาที่กาหนด (๗.๐๐ น.) เมื่อ Sensor วัดความชื้นในดินได้ค่าตามที่ตั้งไว้ พร้อมส่งข้อมูลไปบันทึก
ผลผ่าน Telegram จากนั้นเปิดน้าทิ้งไว้ ๑๐ นาที หรือตามแต่ความต้องการของพืชแต่ละชนิดที่ปลูก จึงปิดน้า พร้อมส่งข้อมูล
ความชื้นให้แก่เจ้าของแปลงผักผ่าน Telegram
๒. ระบบความคุมและสั่งการผ่าน Telegram โดยพิมพ์คาสั่ง “on” มอเตอร์ A จะทางาน Telegram ส่งข้อความแจ้งเตือนให้
เจ้าของทราบว่าระบบ “แมนนวลเปิดอยู่” ในขณะเดียวกันระบบจะส่งค่าที่ความชื้นที่วัดได้ในแต่ละช่วงเวลา เมื่อเจ้าของเห็น
ว่าความชื้นในดินเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกอยู่ ก็สามารถสั่งงานให้มอเตอร์ A หยุดทางาน โดยพิมพ์คาว่า
“Off” บนมือถือ เมื่อ มอเตอร์ A หยุดทางาน จะส่งข้อความ “ปิดแมนนวล”ไปแจ้งแก่เจ้าของอีกครั้ง
ผลของการทดสอบ

บันทึกผลการทางานทางานต่อเนื่อง ๗ วัน ระบบ
ทางานรดน้าตรงเวลาที่ตั้งไว้ และการสั่งงานระบบแมนนวล
ท างานปกติ ค่ า ความชื้ น ที่ ส่ ง ผ่ า น Telegram ตรงตาม
เงื่อนไขที่ต้องการ

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๘๙
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๔๙. โครงงานเครื่องตรวจจับควันบุรีในห้องน้า
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายเจษฎา สมใจ
๒. นางสาวโนรอาซีกมิ ณ์ นาพี
๓. นางสาวนูรอารีฟะห์ มะสะอิ
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นางสาวเปรมยุดา จันทร์เหมือน
๒. นางสาวปาตีเมาะ กอและ
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
งบประมาณที่ใช้
๑,๓๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ได้มีนักเรียนบางส่วนทาผิดกฎของทางโรงเรียน มีการประพฤติตนไม่พึงประสงค์
หลายประเภท เช่น การสูบบุหรี่ในห้องน้า ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานาน และเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ คณะครูและฝ่ายกิจการนักเรียนได้
ดูแล ควบคุม และกวดขันพฤติกรรมของนักเรียนเหล่านี้มาโดยตลอด เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของทางโรงเรียน ทางคณะผู้จัดทาจึง
ได้คิดค้นเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ขึ้นมา โดยศึกษาและออกแบบระบบตรวจจับควันขนาดเล็ก เพื่อที่จะนามาใช้ในการตรวจจับควันบุหรี่
เป็นหลัก และทาการออกแบบเครื่องตรวจจับควัน คือ แบบใช้ LED Infrared ที่เครื่องตรวจจับควันมาประยุกต์ใช้ โดยเครื่องตรวจจับ
ควัน จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยัง Application Line เป็นการป้องกันการสูบบุหรี่ ในห้องน้า และรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน และยัง
สามารถช่วยลดภาระในการดูแลของคณะครู และฝ่ายกิจการนักเรียน ตลอดจนมีการส่งข้อความและรูปภาพผ่าน Application Line
ของคณะครูที่รับผิดชอบเพื่อให้สามารถรับรู้ได้ทันท่วงที
หลักการทางาน
เมื่อ Sensor ควันตรวจพบควัน ก็จะส่งสัญญาญไปยังโปรแกรมเพื่อที่จะประมวลผลและส่งกลับมาเป็นสัญญาญเสียงสัญญาญ
ไฟกระพริบ ส่งข้อความและรูปภาพไปยังกลุ่มไลน์ที่ได้ตั้งค่าไว้
ผลของการทดสอบ
จากการทาการทดสอบ “โครงงานเครื่องตรวจจับควันบุรีในห้องน้า” โดยจาลองสถานะการณ์ว่า มีนักเรียนสูบบุหรี่บริเวณห้อง
จานวน ๒๐ ครั้ง พบว่า เครื่องตรวจจับควันบุหรี่สามารถตรวจจับสัญญาณควันได้ และสามารถส่งสัญญาณข้อความแก่ผู้ดูแลโครงงานได้
ตามที่โปรแกรม

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๙๐
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๕๐. โครงงานเครื่องไล่นกพิราบอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นางสาวรุจิรา หนูภักดี
๒. นางสาววิชญาดา รองเลื่อน
๓. นางสาวปิยรัตน์ ขาวล้วน
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวอุบลวรรณ เมืองแก้ว
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
จังหวัดพัทลุง
งบประมาณที่ใช้
๔,๒๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันนกหลายชนิดได้สร้างความเสียหายให้กับอาคาร สินค้า และผลผลิตทางการเกษตรมากมาย โดยเฉพาะนกพิราบซึ่ง
มักจะมาอาศัยตามอาคารต่าง ๆ และถ่ายมูลไว้ ซึ่งนอกจากจะสร้างความสกปรกแก่บริเวณอาคารและส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้ว ยังเป็น
แหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคหลายชนิดมาสู่มนุษย์ เช่น โรคปอดอักเสบ, โรคปอดบวม และโรคไข้หวัดนก เป็นต้น ทาให้เสียสุขภาพ เงินเสีย
เสียเวลาในการดูแลรักษา หรืออาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง จัดการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส ๑๐ ประเภท เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นโรงเรียนประจา นักเรียนพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนตลอดเวลา และประสบกั บปัญหามีนกพิราบจานวนมากมาอาศัย
อยู่ ใ นโรงเรี ย น โดยเฉพาะบริ เ วณอาคารเรี ย น ๒ และอาคาร
อเนกประสงค์ ทาให้บริเวณดังกล่าวไม่มีความสะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ
เสื่อมโทรม และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น
จึงต้องหาวิธีการขับไล่ไม่ให้นกพิราบมาอาศัยอยู่ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
ของผู้ ใ ช้ อ าคาร เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ อ าคารเสื่ อ มโทรม และสามารถใช้
ประโยชน์จากอาคารได้อย่างเต็มที่ต่อไป
จากการสืบค้นข้อมูล พบว่า วิธี ขับไล่และป้องกันนกพิราบมา
หลายวิ ธี แต่ ยั ง ไม่ มี วิ ธี ที่ แ ก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ โรงเรี ย นศึ ก ษา
สงเคราะห์พัทลุง จึงมีแนวคิดในการทาโครงงานพัฒนาเครื่องไล่นกพิราบ
อั ต โนมั ติ ขึ้ น มาเพื่ อ ใช้ ใ นการขั บ ไล่ น กพิ ร าบให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
หลักการทางาน
เมื่อมีนกพิราบบินผ่าน Sensor จะส่งข้อมูลไปยัง Arduino เพื่อสั่งการให้
Led และ Buzzer ทางานโดยส่งสัญญาณไฟกระพริบและเสียง
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบเครื่องไล่นกพิราบอัตโนมัติสามารถที่ไล่นกพิราบได้จริง
และการท างานของเครื่อ งมือ เป็ นไปตามเงื่ อ นไขที่ ได้ก าหนดไว้ ทั้ งนี้
พบว่าจานวนจานวนนกพิราบลดลงในช่วงที่ติตตั้งระบบ แต่เนื่องจากมี
ระยะเวลาทดลองระยะสั้ น จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า จะสามารถไล่
นกพิราบในระยะยาวได้หรือไม่
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๙๑
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๕๑. โครงงาน Auto-control Brightness Lamp
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นางสาวทิพอักษร อินทะสร้อย
๒. นางสาวพรรษพรรษา บุญราช
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายภิญโญ ยลธรรม์ธรรม
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุ
ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณที่ใช้
๒,๔๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
การอ่านเป็นการศึกษาความรู้ด้วยตัวเอง แต่ในบางสถานที่แสงสว่างที่ได้รับนั้น อาจจะไม่เพียงพอหรือสว่างมากเกินไปต่อการ
อ่านหนังสือ และปัญหาที่ตามมานั้นก็คือ สายตาอาจจะเสียได้ ซึ่งถ้าหากว่ากระทาเป็นประจา ผลเสียก็จะยิ่งตามมามากขึ้น เราจึงได้
คิดค้นโครงงานเรื่องโคมไฟปรับระดับแสงอัตโนมัตินี้ขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องของการปรับแสงสว่างให้เพียงพอต่อการอ่านหนังสือ เพราะ
เครื่องนี้สามารถปรับระดับแสงสว่างของหลอดไฟได้ตามอัตโนมัติ
หลักการทางาน
เมื่อ Sensor แสงตรวจจับความเข้มข้นของแสง Sensor ก็จะส่งสัญญาณไปประมวลผลที่ Node MCU และ Node MCU จะ
สั่งการไปที่หลอดไฟ LED ทางานปรับระดับแสงตามที่ Sensor ได้ส่งข้อมูลมา ใช้พลังจากแบตเตอรี่ที่เก็บไว้ใน Power Bank เช่นเดียวกับ
Sensor ตรวจจับอุณภูมิ

ผลของการทดสอบ
หลังจากทดสอบผลงานแล้ว เป็นดังนี้
๑. หลอดไฟสามารถปรับระดับแสงให้หรี่ลงและสว่างขึ้นได้อัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมโดยรับค่าความสว่างจาก Sensor LDR
๒. เครื่อง ABL จะปิดหลอดไฟ LEDโดยอัตโนมัติหลังจากที่ถูกใช้งานมากกว่าสองชั่วโมง ตามที่ตั้งไว้ในโปรแกรม
๓. เครื่อง ABLจะหยุดการทางานโดยอัตโนมัติ เมื่ออุหภูมิมากกว่าสี่สิบองศา
ทั้งนี้ พบข้อควรพัฒนา ได้แก่
๑. เปลี่ยนsensor temperature ให้มีคุณภาพที่ดีกว่าและสามารถวัดอุณหภูมิได้ใกล้เคียงกับค่าความเป็นจริงมากขึ้น
๒. แปลงค่าของความสว่างจากที่เป็นค่าดิจิตอล ให้เป็นค่า Lux
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๙๒
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๕๒. โครงงาน Automatic Fertilizer Spreader
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายเทวฤทธิ์ เจริญฤทธิ์
๒. นายณัฐพงศ์ ชุ่มแก้ว
๓. เด็กชายสรายุทธ พัฒน์แป้น
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายภิญโญ ยลธรรม์ธรรม
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุ
ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณที่ใช้
๒,๗๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ยางพารา ปลูกผักสวนครัว ปาล์มน้ามัน เป็นต้น ซึ่งในการปลูก
สิ่งเหล่านี้จะต้องมีการดูแลรักษา เพื่อให้ยางพาราหรือปาล์มน้ามันนั้นมีผลผลิตที่ดี โดยจะต้องมีการใส่ปุ๋ยเพื่อให้พืชมีความสมบูรณ์และออก
ผลผลิตอย่างมีคุณภาพ โดยการใส่ปุ๋ยนั้นจะต้องมีการหว่านปุ๋ยโดยแต่ละคนมีเนื้อที่ไม่เท่ากัน หากมีพื้นที่มากการหว่านก็จะทาให้ใช้เวลาใน
การหว่านปุ๋ยใช้เวลานาน จากปัญหานี้ผมจึงคิดโครงงานเรื่อง เครื่องหว่านปุ๋ยอัตโนมัติขึ้นเพื่อช่วยทาให้การหว่านปุ๋ยเร็วยิ่งขึ้น
หลักการทางาน
หลักการทางาน แบ่งออกเป็น ๒ แบบ ดังนี้
 หลักการท้างานของ Algorithm เครื่องหว่านปุ๋ยอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ปุย๋ จะถูกปล่อยลงสู่ที่พักปุ๋ย Step Motor ๑ หมุน
ปรับทิศทางตามแนวราบ Step Motor ๒ หมุนปรับองศาตั้งฉากกับพื้น Step Motor ๓ หมุนเก็บเชือกทวนเข็มนาฬิกา Step
Motor ๓ หมุนปล่อยเชือกเพื่อดีดส่งปุ๋ยไปยังเป้าหมาย แล้ว Step Motor ๑ และ Step Motor ๒ กลับไปยังสถานะเริ่มต้น
เพื่อทางานในครั้งต่อไป
 หลักการท้างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Step Motor ตัวที่ ๑ ปรับทิศทางตามแนวราบ จากนั้น Delay ๒ วินาที Step
Motor ตัวที่ ๒ ปรับองศาตั้งฉากกับพื้นดิน จากนั้น Delay ๒ วินาที และ Step Motor ๓ หมุนเอ็นปล่อยสปริงเพื่อส่งปุ๋ย
ออกไป จากนั้น Step Motor ๓ Delay ๒ วินาที Step Motor ๒ หมุนกลับไปยังสถานะอ้างอิง Delay ๒ วินาที จากนั้น Step
Motor ๑ กลับไปยังสถานเริ่มต้น
ผลของการทดสอบ
จากการทาโครงงานเครื่องหว่านปุ๋ยอัตโนมัตินี้เป็นการพัฒนาต่อยอดจากรการหว่านปุ๋ยด้วยมือมาเป็นเครื่องหว่านปุ๋ยอัตโนมัติ
ซึ่งสามารถหว่านปุ๋ยเองได้ การทดสอบผลงาน ค่าเฉลี่ยของระยะส่งปุ๋ย คือ ๔๗.๓๓ เซนติเมตร
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๕๓. โครงงานชุดอุปกรณ์ควบคุมแสงภายในห้องเพาะเลียงเนือเยื่อ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายสุรภีม จิตอารีรัตน์
๒. นางสาววิภาดา วงษ์พระจันทร์
๓. นางสาวธมนวรรณ ศรีม่วง
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายกฤติพงศ์ บดีนพพิทักษ์
๒. นางสาวรุ่งรัตน์ จีรวิทย์ขจร
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ
จังหวัดนครนายก
งบประมาณที่ใช้
๓,๕๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
แสงแดดเป็นปัจจัยสาคัญต่อการดารงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช พืชต้องใช้แสงในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหาร
พืชเมืองร้อนต้องการแสงที่มีความเข้มมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ลักซ์ จึงจะสามารถการเจริญเติบโตและการดารงชีวิตต่อไปได้ และความเข้มแสงที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืช “หม้อข้าวหม้อแกงลิง” ที่ใช้ทดลองในโครงงานนี้คือ ความเข้มแสงที่ไม่ต่ากว่า ๒๐,๐๐๐ ลักซ์
ผู้จั ดท าโครงงานได้ สังเกตเห็ นห้ องอนุ บาลพื ชการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อซึ่ งอยู่
ภายในอาคารโรงเรียน ปิยชาติพัฒนาฯ มีปัญหาในเรื่องของแสงแดดที่ส่องเข้า
ไม่ถึงในบางช่วงเวลา ในบางช่วงนั้นภายในห้องอนุบาลพืชมีความเข้มของ
แสงต่ากว่า ๒๐,๐๐๐ ลักซ์ ซึ่งส่งผล เสียต่อการเจริญเติบโตของพืช
ผู้จัดทาโครงงานจึงมีแนวคิดออกแบบสมองกลฝังตัวควบคุมการ
เปิด-ปิดไฟภายในห้องอนุบาลพืช โดยที่จะเขียนโปรแกรมชุดคาสั่งควบคุม
การเปิด-ปิดไฟภายในห้องอนุบาลพืชโดยอัตโนมัติ และเชื่อมต่อวงจรเข้า
กับกับจอแสดงผล LCD เพื่อแสดงค่าความเข้มแสงภายในห้องอนุบาลพืช
ณ เวลานั้น และแสดงผลไปยังอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เพื่อที่จะประหยัด
แรงงานและเวลาในการดูแลเนื้อเยื่อพืชและลดการติดเชื้อในพืช พืชจะได้
สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการทางาน
“ชุดอุปกรณ์ควบคุมแสงอัตโนมัติในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ” เป็นอุปกรณ์ควบคุมการ เปิด-ปิดไฟ ภายในห้องอนุบาลพืชด้วย
ระบบสมองกลฝังตัวโดยมีบอร์ด Arduino เป็นส่วนประมวลผล มี Sensor วัดความสว่างในห้องอนุบาลพืชเพื่อควบคุมให้มีค่าความสว่าง
ไม่ต่ากว่า ๒๐,๐๐๐ ลักซ์สาหรับกรณีศึกษาการอนุบาลหม้อข้าวหม้อแกงลิง และมีการกาหนดให้ชุดอุปกรณ์ทางานเฉพาะในช่วงเวลา
๐๖.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น. เพื่อป้องกันการรับแสงมากเกินความจาเป็น นอกจากนี้ระบบดังกล่าวรองรับการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย
เพื่อแจ้งสถานะการทางานของระบบไปยังแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้ดูแลห้องอนุบาลพืช
ผลของการทดสอบ
การดาเนินงานในส่วนของการต่อชุดอุปกรณ์ควบคุมแสงภายในห้องอนุบาลพืช โดยการควบคุม การเปิด -ปิดไฟภายในห้อง
อนุบาลพืชโดยอัตโนมัติ สาเร็จและเป็นไปตามสมมติฐานของโครงงาน คือ ชุดอุปกรณ์ควบคุมแสงอัตโนมัตินี้สามารถวัดค่าความเข้ม
แสงและควบคุ ม การเปิ ด -ปิ ด ไฟภายในห้ อ งอนุ บ าลพื ช ได้ จ ริ ง สามารถเชื่ อ มต่ อ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย IOT เพื่ อ แสดงผลไปยั ง อุ ป กรณ์
โทรศัพท์มือถือ และสามารถช่วยให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ภายในห้องอนุบาลพืชสามารถเจริญเติบโตและดารงชีวิตได้ดีตามสมมติฐานที่ได้
กาหนดไว้ตามข้างต้น
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๕๔. โครงงานอุปกรณ์เครื่องนับจ้านวนปลา
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายกริชเงิน โนนสิงห์
๒. นางสาวแก้ววารินทร์ วงค์จันทร์แดง
๓. นางสาวศิรลิ ักษณ์ ยาวะโนภาส
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายกฤติพงศ์ บดีนพพิทักษ์
๒. นางสาวรุ่งรัตน์ จีรวิทย์ขจร
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ
จังหวัดนครนายก
งบประมาณที่ใช้
๑,๖๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากปัจจุบัน จังหวัดนครนายกได้มีการทาประมงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงหรือการจับสัตว์น้า แต่ส่วนใหญ่จะเป็น
การเพาะเลี้ยงเพื่อส่งออกโดยการส่งออกแต่ละครั้งจะใช้คนงานในการนับจานวนปลาซึ่งวิธีนี้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ๑) ใช้คนงาน
จานวนมากต้นทุนของการผลิตจึงสูงเพราะค่าแรงงาน ๒) การนับจานวนปลาด้วยคนงานมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายเนื่องจากคนงานอาจเกิด
ความเหนื่อยล้าจากการทางานเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ๓) การใช้คนงานในการนับจานวนปลาต้องใช้เวลาในการทางานนาน ทาให้ไม่
สามารถได้ผลผลิตตามที่ลูกค้าต้องการ ๔) การใช้คนงานในนับจานวนปลาจะทาให้ปลาบอบช้าและติดเชื้อ ขณะที่ทาการขนส่งจะทาให้
ปลาตายเป็นจานวนมาก เนื่องจากน้าหนักมือคนงานค่อนข้างหนัก
ปหลักการทางาน
ระบบนับจานวนปลาจะปล่อยให้ปลาว่ายผ่านพื้นที่ (รางลาเลียง) ที่
ติดตั้ง Sensor ไว้ ระบบจะนับ ๑, ๒, ๓ ไปเรื่อย ๆ จนถึงจานวนที่ต้องการใน
ที่นี้ตั้งไว้จานวน ๕๐๐ ตัว ระบบจะปิดประตูน้า เพื่อปิดกั้นไม่ให้ปลาว่ายเข้า
พื้นที่อีก แต่หากยั งไม่ครบจานวนที่ต้อง น้าจะถูกปล่อยเข้ารางซ้า ๆ จนกว่า
ปลาจะว่ายเข้าพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้จนครบ แล้วจึงแจ้งเตือนผ่านทางหน้า จอ
LCD ให้ผู้ประกอบการทราบ
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบการทางานของ “โครงงานอุปกรณ์เครื่องนับจานวน
ปลา” พบว่า อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นสามารถทางานได้ตามที่ตั้งโปรแกรมไว้ โดย
ตรวจนับปลา (ลูกปลา) ได้ตามจานวนที่ต้องการอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ระบบยังมี
ข้อจากัดในเรื่องของขนาดปลาที่นามาทดลอง หากมีขนาดเล็กมาก Sensor
อาจตรวจจับไม่ได้
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๕๕. โครงงานตระกร้าอัจฉริยะ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นางสาวรินรดา สมัญกลาง
๒. นางสาวสิรยิ ากร ฉัตรสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิยากร”
จังหวัดนครนายก
งบประมาณที่ใช้
๕,๐๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
โครงงานตะกร้าอัจฉริยะนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินเลือกซื้อสินค้าโดยสามารถรู้ผลรวมของราคา
สินค้าที่เลือกซื้อได้ และมีเป้าหมายเพื่อมุ่งถึงการศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมการคานวณผลลัพธ์ของ Arduino UNO Board
ปัจจุบันคนไทยได้นิยมการเดินเลือกซื้ อสินค้าตามห้าสรรพสินค้า ร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่พอใจและยังเป็น
การเพิ่มความสะดวกสบายในระดับหนึ่ง ซึ่งการเดินเลือกซื้อสินค้านั้นโดยส่วนมากหรือคนส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าหลายรูปแบบหลาย
ราคาตามความต้องการของตนเองรวมไปถึงจานวนสินค้า ซึ่งค่อนข้างยากลาบากต่อการคานวณผลรวมของสินค้าในตะกร้าของตนเองให้
พอดีกับยอดเงินที่มี
ดังนั้นผู้จัดทาจึงได้คิดที่จะนา Sensor RFID ที่สามารถอ่านคีย์การ์ดได้มาประยุกต์ใช้ร่วมกับอาดูโนบอร์ด เพื่อจัดทาตะกร้าที่
สามารถอ่านค่าราคาสินค้าและรวมผลลัพธ์ของสินค้าทั้งหมดตามที่ต้องการได้ คณะผู้จัดทาจึงได้ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุม
Sensor RFID เพื่อให้สามารถอ่านค่าคีย์การ์ดได้ตรงตามราคาสินค้าจริงและสามารถรวมผลบวกของสินค้าทั้งหมดได้
ผลของการทดสอบ
จากการทดลองคิดเงินด้วยตะกร้าอัจฉริยะ พบว่า
สามารถใช้ Sensor คิดเงินได้จริงโดยนาสินค้าที่มีโค้ดติดอยู่
หั น ไปทาง Sensor เพื่ อ ท าการแสกนค่ า ของคี ย์ ก าร์ ด และ
ประมวลผลรวมและค่าราคาสินค้ามาที่จอแสดงผล LCD และ
สามารถรวมค่าของคีย์การ์ดที่แปะบนสินค้าได้แม่นยา และเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการช๊อปปิ้งเพื่อเป็นการรู้ยอดเงิน ก่ อน
การชาระเงินซึ่งเป็นแนวทางในการคานวณยอดค่าใช้จ่ายใน
การเลือกซื้อให้พอดีกับยอดเงินที่จากัดไว้และเป็นการช่วยลดเวลาในการยืนต่อคิวที่
แคชเชียร์เป็นเวลานาน
ปัญหาและอุปสรรค
๑. Sensor ที่ใช้สามารถใช้ได้แค่เฉพาะกับโค้ดที่เป็นตัวเลข
๒. สินค้าที่ใช้ได้คือต้องเป็นสินค้าที่มโี ค้ดตัวเลขแปะเท่านั้น
๓. สินค้าที่ห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ประกอบฟอยล์ RFID จะไม่สามารถอ่านค่าได้
แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานร่วมกับงานอื่น ๆ ในขั้นต่อไป
๑. ใช้ Sensor ที่สามารถสแกนบาร์โค้ดต่าง ๆ ได้
๒. ตะกร้าสามารถบวกค่าของสินค้า ลบค่าของสินค้า และคูณค่าของสินค้าหากต้องการซื้อเป็นจานวนมาก
๓. นาไปประยุกต์กับการลดปัญหาการต่อคิวแคชเชียร์
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๙๖
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๕๖. โครงงานตู้เย็นอัจฉริยะ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นางสาวภัฑราณิษฐ์ เทศเจริญ
๒. นางสาวอภิชญา ปล้องไม้
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายศุภชัย แตงอ่อน
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิยากร”
จังหวัดนครนายก
งบประมาณที่ใช้
๒,๐๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ทางคณะผู้จัดทาจึงเล็งเห็นถึงปัญหาและยังเล็งเห็นถึงความสาคัญของสิ่งของในบ้านหนึ่งอย่างที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นหัวใจ
หลักของบ้าน เนื่องจากแทบทุกครัวเรือนจาเป็นต้องมี นั้นคือ ตู้เย็น ทาให้ทางคณะผู้จัดทาได้จัดทาตู้เย็นอัจฉริยะขึ้นมาโดยตูเ้ ย็นอัจฉริยะ
นั้นทางานโดยมีสวิตซ์ติดอยู่บริเวณช่องวางขวดน้า เมื่อสวิตซ์ทางาน จะแสดงผลบน Net Pie ว่ามีขวดน้าอยู่ และเช่นเดียวกันเมื่อสวิตซ์
ไม่ทางาน ก็จะแสดงผลผ่าน Net Pie ว่าไม่มีขวดน้าตั้งอยู่ แต่ก่อนจะแสดงได้นั้นก็ยังจาเป็นต้องทางานตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ก่อนด้วย
ถึงจะแสดงได้ว่าไม่มีขวดน้าวางอยู่แล้ว เมื่อผลถูกแสดงขึ้นบน Net pie ร้านค้าที่เป็นเครือข่ายกันก็จะมีหน้าที่คอยสอบถามผู้ใช้งานว่ามี
ความต้องการจะซื้อน้าหรือไม่ ซึ่งระบบนี้เหมาะกับหมู่บ้านจัดสรร หรือสังคมเมือง ที่มีร้านค้าสวัสดิการ หรือร้านค้าส่วนกลาง โดยร้านค้า
ส่วนกลางเป็นผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เพียงตัดสินใจว่าต้องการซื้อหรือไม่ซื้อ และทาตามในเงื่อนไขข้อตกลงที่กาหนดไว้โดยได้
ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนื่องจากข้อตกลงนี้จะเกิดขึ้นจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
หลักการทางาน
โครงงานตู้ เย็ น อั จ ฉริ ย ะ นั้ น ท างานเปรี ย บเสมื อ นระบบ
ตรวจเช็คสินค้า (ในที่นี้กาหนดเป็นขวดน้าดื่ม) โดยมีสวิตซ์ติดอยู่บริเวณ
ช่องวางขวดน้า ระบบจะแจ้งให้เจ้าของทราบผ่านทางข้ อความโดย
อาศัย Netpie Platfrom ว่าช่องว่างขวดน้ามีข วดน้าอยู่หรื อไม่ โดย
ทางานตามเงื่อนไข เมื่อเริ่มใช้งานเจ้าของต้องเติมขวดน้าในช่องให้เต็ม
จากนั้ น เมื่ อ มี ผู้ ห ยิ บ ขวดน้ าออกจากช่ อ งระบบก็ จ ะส่ ง ข้ อ ความให้
เจ้าของทราบ
ผลของการทดสอบ
จากการศึกษาตู้เย็นอัจฉริยะสามารถใช้งานได้จริง และเป็น
ประโยชน์ต่ อผู้ทดลองใช้ แต่จาเป็นต้องมี Internet ซึ่งอาจเข้าถึงไม่
ครบทุกกลุ่มผู้บริโภค และหาก Internet ไม่เสถียรก็อาจทาให้เกิดความ
คลาดเคลื่ อ นได้ เนื่ อ งจากขณะนี้ ชิ้ น งานยั ง มี ข้ อ จ ากั ด ในบางส่ ว น
เนื่องจากทางผู้พัฒนาได้จาลองไว้เพียงแค่บริเวณช่องวางขวดน้าเท่านั้น

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๙๗
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๕๗. โครงงานร้านอาหารอัจฉริยะ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นางสาวนภศร คงชุ่ม
๒. นางสาวเพียงเนตร อินทร์ศิริ
๓. นางสาวปนัดดา มีทา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางพรทิพย์ ตองติดรัมย์
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิยากร”
จังหวัดนครนายก
งบประมาณที่ใช้
๒,๓๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทุกแขนงในชีวิตประจาวัน รวมทั้งด้านการทาธุรกิจ
อุตสาหกรรม หน่วยราชการ และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งทางคณะผู้จัดทาได้มองเห็นปัญหาการจัดการการบริการร้านในชีวิตประจาวัน เช่น การ
ที่ผู้บริโภคต้องนั่งรอพนักงานมารับออเดอร์เป็นเวลานาน และอาหารที่สั่งมาไม่ตรงตามคิวของผู้บริโภคที่ได้สงั่ ไป รวมทั้งควันที่มาจากการ
ประกอบอาหารที่มีผลเสียต่อร่างกายไม่มากก็น้อย ในบางร้านก็ไม่มีพัดลมดูดควันภายในห้องครัวที่ใช้ประกอบอาหารทาให้ควันที่เกิดจาก
การประกอบอาหารนี้ มีผลเสียต่อร่างกายของทั้งผู้ประกอบอาหาร และผู้บริโภคที่ (ห้องครัวที่มีลักษณะเป็นครัวแบบเปิด) สูดดมควัน
เหล่านี้เข้าไป ฯลฯ
ดังนั้นคณะผู้จดั ทาจึงได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี และธุรกิจด้านอาหาร จึงทาให้เกิดแรงบันดาบลใจในการที่
จะนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านอาหารเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ
หลักการทางาน

ผลของการทดสอบ
จากการที่ได้ทดสอบการทางานของโครงงาน พบว่า การสั่งอาหารผ่าน Bluetooth นาส่งไปยังโทรศัพท์ในห้องครัว ได้
อย่างดี และ เมื่อ มีแก๊ส มีค่ามากกว่า ๒ พัดลมทางาน เมื่อแก๊ส มีคา่ น้อยกว่า ๒ พัดลมจะไม่ทางาน ในส่วนของประตูเลื่อน สามารถ
เปิดปิด ได้ตามต้องการ แต่ในส่วนของพัดลมนั้น ยังรับค่าไม่สมบูรณ์
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๙๘
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๕๘. โครงงานโรงเรือนเร่งการเจริญเติบโตของเบญจมาศ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นางสาวโชติวัฒน์ นพบุญนาค
๒. นายสิรภพ วงศ์ศิริ
๓. นางสาวกชกร หมื่นชะนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายวันชัย นราวงศ์
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิยากร”
จังหวัดนครนายก
งบประมาณที่ใช้
๔,๑๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
จากปัญหาที่สินค้าขาดตลาดในช่วงฤดูร้อนเพราะดอกเบญจมาศไม่สามารถออกดอกได้ดี ทาให้คณะทางานเล็งเห็นว่าปํยหาของ
เจ้าของฟาร์มต่าง ๆ ที่จะทาให้เกิดการขาดทุนภายในธุรกจของตนเองได้ทาให้ทางคณะทางานคิดค้นโรงเรือนเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของ
ต้นเบญจมาศ เพื่อแก้ปัญหาการเจริญเติบโตทีไ่ ม่ดีของต้นเบญจมาศ โดยได้นาแนวคิดแบบการปลูกโรงเรือนธรรมดามาปรับใช้โดยใช้
เทคโนโลยีและอุปกรณ์สมองกลฝังตัว โดยการนา Raspberry Pi ปรับปรุงและควบคุมระบบการทางานของโรงเรือนให้มีประสิทธิภาพทีด่ ี
ขึ้น และหวังว่าการปรับปรุงนี้จะทาให้ผลิตในโรงเรือนเบญจมาศเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
หลักการทางาน
การทางานของโรงเรือนเร่งการเจริญเติบโตของเบญจมาศนี้แบ่งออกเป็น ๒ ระบบ คือ
๑. ระบบรดน้า (สเปรย์หมอก) อัตโนมัติ จะทางานเมื่อ Sensor วัดความชื้นตรวจสอบพบว่า ความชื้นของโรงเรือนไม่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นแลดอกเบญจมาศ Raspberry Pi ก็จะทาการเปิดระบบรดน้า เพื่อเพิ่มความชื้น
ให้แก่โรงเรือน
๒. ระบบให้แสงสว่างอัตโนมัติ จะทางานตั้งแต่เมื่อสภาพอากาศด้านนอกไม่มีแสงสว่าง หรือพระอาทิตย์ตกดิน
Raspberry Pi จะสั่งงานให้ระบบเปิดหลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างแก่โรงเรือนในระดับความเข้มแสงที่เหมาะสมแก่การ
เจริญเติบโตของเบญจมาศ
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบระบบจ าลอง
โรงเรื อ นควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของ
เบญจมาศ เป็นระยะเวลา ๑ สัปดาห์ พบว่า
ทั้งระบบรดน้า และระบบให้แสงสว่างทางาน
ได้ตามโปรแกรมที่ตั้งเงื่อนไขไว้ แต่อาจต้อง
เพิ่มระบบดูดอากาศในโรงเรือนนอกจาก เมื่อ
ทาการสเปรย์น้า เพื่อเพิ่มความชื้น บางครั้ง
โรงเรือนอาจมีค่าความสูงเกินไป ซึ่งอาจมีผล
ทาให้ราก ต้น หรือดอกของเบญจมาศเป็นเชื้อ
รา หรือเน่าได้

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๙๙
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๕๙. โครงงานโรงจดรถอัจฉริยะ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายนิวัฒน์ วัดอ่อน
๒. นายธนกร ธนพิตรพิบูล
๓. นายณัฐภูมิ ขัดชมพู
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนองครักษ์
จังหวัดนครนายก
งบประมาณที่ใช้
๒,๕๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นจานวนมากในการเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานที่
ท่องเที่ยว เป็นต้น ทาให้เกิดปัญหาในการหาสถานที่จอดรถซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์ไม่สามารถทราบได้ว่าสถานที่จอดรถที่นั้นมีรถเต็มแล้วหรือไม่
ซึ่งจะทาให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางเข้า ออกลานจอดรถ และเป็นผลให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยไม่จาเป็น
ดังนั้น เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่รถเสียเวลาในการวนหาที่จอดรถ จึงได้ทาการออกแบบเครื่องจาลองการนับจานวนรถ เข้า – ออก ที่มีต้นทุน
การผลิตต่าสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดูข้อมูลการนับจานวนรถที่เข้ามาจอดในลานจอดรถผ่านทางจอแสดงผล LED
เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานในสถานที่จอดรถจริง โดยสามารถแสดงข้อมูลจานวนรถที่อยู่ในสถานที่จอดรถ ทาให้ผู้ที่ใช้บริการลานจอด
รถสามารถรับรู้ปริมาณจานวนรถภายในลานจอดรถได้และนาข้อมูลการใช้บริการอยู่มาเก็บสถิติการใช้บริการจอดรถ
หลักการทางาน
เมื่ อ ผู้ ใ ช้ ล านจอดรถเข้ า มาจอดในช่ อ งจอดรถ
Sensor ท า กา ร ต ร วจ จั บ จ ะ ส่ งค่ า ที่ ไ ด้ ไ ป ยั งบ อ ร์ ด
ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร เ ล อ ร์ ( Arduino) จ า ก นั้ น บ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทรเลอร์ ( Arduino) ท าการส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า น
เครือข่ายไร้สาย (WIFI) ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บลง
ยั งฐานข้ อ มู ล เพื่ อ น าไปแสดงสถานะบนหน้ า จอแสดงผล
เพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลทราบ ปริมาณรถที่มีอยู่ภายในลานจอด
เทียบกับจานวนช่องจอดรถที่มี
ผลของการทดสอบ
จากที่ได้ทดลองระบบการโรงจอดรถอัจฉริยะนี้ ผล
การทางานของระบบ พบว่า เมื่อมีรถเข้าจอดระบบ Sensor
ตรวจจับส่งค่าไปประมวลผลที่ไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino)
แล้วในส่วนของหน้าจอแสดงผลจะแจ้งให้ทราบว่า “มีรถเข้ามา
ในลานจอด ๑ คัน” เมื่อไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino) ทา
การส่ ง ค่ า ไปยั ง ฐานข้ อ มู ล เป็ น ๑ เมื่ อ มี ร ถเข้ า มาจอดหน้ า
จอแสดงผลเปลี่ยนเป็นสีแดงขึ้นสถานะ “ไม่ว่าง” และเมื่อรถ
ออกส่งค่าเป็น ๐ หน้าจอแสดงผลเปลี่ยนเป็นสีเขียวขึ้นสถานะ
“ว่าง”
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๑๐๐
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๖๐. โครงงานระบบเตือนภัยภาวะน้าท่วมฉับพลันด้วยเสียง ภาพ และไลน์ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
คณะผู้จัดท้าโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่ศึกษา
งบประมาณที่ใช้

๑. นายศตวรรษ หวัดเลี่ยน
๒. นางสาวสรัลพร สมบัติ
๑. นายชนะ เกลี้ยงทอง
๒. นางสุพัตรา ชูลิกร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑,๓๐๐ บาท

ที่มาและความสาคัญ
“อุทกภัย” ถือเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกภัยหนึ่งที่ก อเกิดปญหาในหลาย ๆ ดาน ถาหากประชาชนไมสามารถอพยพไดทัน
ก่อนเกิด “ภาวะน้าทวมฉับพลัน ” กอใหเกิดความสูญเสียที่ตามมาอีกมากมาย เนื่องจากดวยภาวะดังกลาวที่ว านี้จะเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาสั้น ๆ และรวดเร็วซึ่งสาเหตุมาจากการสะสมหรือรวมตัวของน้าที่มีอยูเดิมใหเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วบางครั้งอาจเกิดรวมกับภาวะ
ดินโคลนถลมจากภูเขาอีกดวย
ปญหาอุทกภัยหรือน้าทวมนั้น สงผลกระทบตอประเทศชาติในหลาย ๆ ดาน ดังที่ทราบกันมาแลววาเมื่อไมนานมานี้จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกลเคียง เกิดภาวะน้าทวมฉับพลันอยางรุนแรง และเกิดปญหาขาวของเสียหาย อุทกภัยในครั้งนี้กอความ
รุนแรง กับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและผลที่ตามมาคือ ขาดแคลนขาวของเครื่องใชทั้งดานอุปโภค และบริโภค ซึ่งเปนปจจัยหลักที่จา
เปนตอการดารงชีวิต ภาวะเหลานี้เกิดจากปญหาที่ยากตอการแกไข
ทางกลุมผูจัดทาโครงงานเล็งเห็นถึงความสาคัญหนึ่งวา หากผูประสบอุทกภัยทราบ เหตุการณการเกิดอุทกภัย กอนลวงหนา
แล้วอาจมีโอกาสที่จะอพยพและไดรับผลกระทบนอยลง ซึ่งทางกลุมผูจัดทาโครงงานจึงคิดจัดทาโครงงานในหัวขอเรื่อง ระบบเตือนภัย
ภาวะน้าทวมฉับพลัน ดวย เสียง ภาพและไลน อัตโนมัติ เพื่อเปนการชวยบรรเทาผลกระทบที่ตามมาหลัง การเกิดอุทกภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
หลักการทางาน
เมื่อระดับน้าในระบบเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจน Sensor อัลตราโซนิกจะตรวจวัดระดับน้า และจะส่งสัญญาณเตือนในรูปของแสงไฟ
ดังนี้
 สัญญาณไฟสีเขียว ระดับน้าสูง ๑ เมตร หมายถึงยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
 สัญญาณไฟสีเหลือง ระดับน้าสูง ๒ เมตร หมายถึงยังอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง

 สัญญาณไฟสีแดง ระดับน้าสูง ๓ เมตร หมายถึงยังอยู่ในเกณฑ์ที่อันตรายอาจต้องอพยพ
ผลของการทดสอบ
ระบบเตือนภัยแสดงสัญญาณเตือนระดับน้าได้ตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ แต่อาจจะต้องเพิ่มระบบตรวจวัดความเร็วน้า เนื่องจาก
ในระบบธรรมชาติจริง ๆ มีเหตุการณ์น้าหลากอย่างเฉียบพลันอยู่บ่อยครั้ง

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๑๐๑
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๖๑. โครงงานโรงเพาะเห็ดระบบน้าอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน นายอิทธิพล พลศรี
นางสาวจิราทิพย์ บุญมี
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางณุชรี อ่อนน้าคา
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
จังหวัดบุรีรมั ย์
งบประมาณที่ใช้
๔,๔๗๖ บาท
ที่มาและความสาคัญ
โครงงาน “โรงเพาะเห็ดอัตโนมัติขนาดเล็ก” จัดทาขึ้นเพื่อ
หาแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจชุมชนหรือครัวเรือนให้
สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน โดยนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ควบคุ ม สภาวะแวดล้ อ ม และโรงเรื อ นเห็ ด ให้ เ หมาะสมต่ อ การ
เจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า การทางานของระบบจะแสดงสถานะ
อุณหภูมิและความชื้นให้ทราบผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลทาม
หลักการทางาน
เมื่อ Sensor เช็คค่าความชื้น และอุณหภูมิ แล้วค่าต่ากว่า
ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ระบบจะส่ ง ข้ อ มู ล ให้ Arduino สั่ ง Relay จ่ า ย
กระแสไฟฟ้าให้พัดลมและป็มน้างาน พร้อม ๆ กับส่งค่าที่วัดได้ไป
เก็บไว้ เพื่อที่ผู้ใช้งานจะได้นาข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ผล โดยการ
ทางานของระบบเป็นไปตามแผนภาพด้านขวามือ
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบ พบว่า “โรงเพาะเห็ดอัตโนมัติขนาดเล็ก”
เป็นการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจชุมชนหรือครัวเรือนให้สามารถก้าว
เข้ า สู่ ต ลาดการแข่ ง ขั น โดยน าเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วบคุ ม
สภาวะแวดล้ อ มของโรงเรื อ นเพาะเห็ ด ให้ เ หมาะสมต่ อ การ
เจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า การทางานของระบบจะแสดงสถานะ
อุณหภูมิ และความชื้นให้ทราบผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์
จุดเด่นและประโยชน์ของชิ้นงาน โรงเพาะเห็ดขนาดเล็ก
สามารถควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ได้ ต ามค าสั่ ง และดู ข้ อ มู ล
ออนไลน์ผ่านหน้าเว็บ นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลและตรวจสอบ
การทางานของระบบด้วยเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ทาให้
มีข้อมูลการเพาะปลูกทั้งในปัจจุบันและย้อนหลังสาหรับการปรับปรุง
การเพาะปลูกในครั้งต่อไป

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๑๐๒
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๖๒. โครงงานฟาร์มต้นอ่อนทานตะวันอัจฉริยะ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่ศึกษา
งบประมาณที่ใช้

๑. นางสาวนัตถพร อุดมศิลาชัย
๒. นายเจษฎา คนสอาด
๓. เด็กหญิงอันนา ทานากะ
นางสาวเบญจวรรณ สังวัง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘
จังหวัดจันทบุรี
๔,๑๐๐ บาท

ที่มาและความสาคัญ
ต้ น อ่ อ นทานตะวั น เป็ น อาหารเพื่อ สุข ภาพที่ อุ ดมไปด้ว ยสารอาหารและก าลั งเป็น ที่ นิย มในปั จจุ บัน ในการปลูก ต้นอ่อน
ทานตะวันนั้นสามารถปลูกได้ง่าย เจริญเติบโตได้ในระยะเวลาอันสั้น และยังมีต้นทุนที่ไม่สูงนัก แต่ปัญหาที่พบมาในการเพาะต้นอ่อน
ทานตะวั น ด้ ว ยตนเอง คื อ ปั ญ หาในด้ า นการดู แ ล การรดน้ า การ
ควบคุมปริมาณแสงและความชื้นที่เหมาะสม อีกทั้งเหตุที่อยู่นอกเหนือ
ความคาดหมาย เช่น หากไปทาธุระนอกบ้านและจาเป็นต้องค้า งคืน
๒-๓ วัน ก็อาจจะทาให้ต้นอ่อนทานตะวันเสียหายและต้องเสียเงินเพื่อ
ชื้อของใหม่มาปลูก
ผู้ จั ด ท าจึ ง ได้ ท าการออกแบบ ฟาร์ ม ต้ น อ่ อ นทานตะวั น
อัจฉริยะ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการดูแลต้นอ่อนทานตะวันเมื่อ
เราไม่ อ ยู่ บ้ า น หรื อ ไม่ มี เ วลาดู แ ล โดยอาศั ย การท างานของวงจร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละสมองกลฝั ง ตั ว เพื่ อ ควบคุ ม น้ าและความชื้ น ที่
เหมาะกับต้นอ่อนทานตะวัน
หลักการทางาน
เมื่อ Sensor วัดค่าความชื้นบนถาดเพาะต้นอ่อนทานวันได้
น้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้ จะส่งข้อมูลให้แก่บอร์ด Arduino จาก Arduino จะ
ส่งคาสั่งไปยัง Relay ให้จ่ายกระแสไฟแก่ ปั้มน้าจะได้ ปล่อยน้าเข้าสู่
ระบบ เมื่อระบบมีแรงดันน้าหัวสเปรย์หมอกก็จะทาการรดน้า จนกว่า
ความชื้นจะมีค่าเท่ากับที่ตั้งไว้ Sensor วัดค่าความชื้นจะส่งสัญญาณค่า
ไปยัง Arduino อีกครั้ง เพื่อสั่งการให้ Relay หยุดทางาน ระบบรดจึง
หยุดการทางานด้วย
ผลของการทดสอบ
จากการทดสอบโดยจาลองระบบรดน้าดังกล่าวกิบดินที่มี
ความชื้นต่าง ๆ พบว่า ระบบสามารถทางานได้ตามโปรแกรมที่ตั้งไว้
คือ รดน้าเมื่อดิน (ค่าความชื้นต่า) หยุดรดน้าเมื่อดินชุ่ม (ค่าความ
เท่ากับที่ตั้งไว้) แล้วส่งค่าไปเก็บไว้บนระบบ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบใช้
เป็นข้อมูลวิเคราะห์ และเปรียบเทียบ
รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๑๐๓
เพื่อพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๖๓. โครงงานเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายสัยฟุดดีน บือราเฮง
๒. นายอาลิฟลาม ตาเละ
๓. นายอับดุลเราห์มาน สะอะ
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวกามารียะห์ อาแว
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนต้นตันหยง
จังหวัดนราธิวาส
งบประมาณที่ใช้
๔,๙๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ในปัจจุบันพบว่า อัตราการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น สถานที่บันเทิง โรงแรม หรือโรงงานอุตสาหกรรม และ
อาคารบ้านเรือนต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลทาให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งมีชีวิตรอบข้างรวมไปถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่ อถือของ
องค์กรเป็นจานวนมาก สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตัวอย่างเช่น การที่สะเก็ดไฟจากการเชื่อมติดด้วยไฟฟ้า หรือก๊าซไปตกลงในบริเวณที่
มีกองเศษไม้หรือผ้าทาให้เกิดการคุกรุ่นลุกไหม้เกิดอัคคีภัยได้ หรือไฟฟ้าลัดวงจร หรือการลอบวางเพลิง เป็นต้น
เนื่องจากโรงเรียนต้นตันหยงเป็นโรงเรียนที่มีหอพักประจา นักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาหารรับประทานเอง บางครั้งอาจลืม
ปิดเตาแก๊ส หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ จนอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ลุกลามได้ ในช่วงที่นักเรียนไปเรียนหรือไม่อยู่หอพัก ดังนั้น ทางคณะ
ผู้จัดทาจึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติขึ้นมา เพื่อระงับอัคคีภัยและป้องกันการเกิดการติดต่อลุกลามและการแพร่กระ
จ่ายของเชื่อเพลิงในหอพักลง
หลักการทางาน
เครื่องดับเพลิงอัตโนมัตินี้ ใช้ระบบการ
ท างานด้ ว ยระบบสมองกลฝั ง ตั ว Control
ควบคุ ม โดยใช้ ก ารเขี ย นโปรแกรมบนบอร์ ด
Arduino UNO R3 เป็ น ตั ว ควบคุ ม การท างาน
ทั้ งหมดของเครื่ อ งดั บ เพลิ งอั ต โนมัติ ท าหน้ า ที่
ป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่อง โดยมีอุปกรณ์อื่น ๆ เข้า
มาเสริมและเชื่อมต่อด้วย เช่น Servo motor 5v,
Relay วาล์ว, บอร์ดทดลอง, Senser ตรวจจับไฟ
, และมี Buzzer เพิ่ ม ระบบการแจ้ ง เตื อ นภั ย
ก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้
ทั้งนี้ เมื่อมีไฟไหม้ภายในห้อง Sensor ตรวจจับความร้อนจะส่งสัญญาณไปยัง Arduino จากนั้น Arduino จะประมวลผลและ
สั่งให้ Relay จ่ายไฟฟ้าแก่ปั้มน้า ระบบสูบน้าจะทางานเพื่อจ่ายน้าเข้าระบบฉีดพ่นน้าสาหรับดับไฟโดยมี สปริงเกอร์ทาหน้าทีพ่ ่นน้าดับไฟ
ผลของการทดสอบ
จากการจาลองสถานะการณ์เพื่อทดสอบการทางานของ “เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ” พบว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึง ๔๐ องศา
เซลเซียส สปริงเกอร์พ่นน้าในบริเวณที่ตรวจจับอุณหภูมิสูง จนกว่าอุณหภูมิจะลดลง ต่ากว่า ๔๐ องศาเซลเซียส และสามารถควบคุมการ
ทางานระยะไกลด้วย Internet ผ่านระบบ Netpie Platform
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๖๔. โครงงานตู้เก็บของอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้า
โครงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่ศึกษา
งบประมาณที่ใช้

๑. นายอุสมาน หะยีเจ๊ะนิ
๒. นายนัสรุดดีน ยะมะ
๓. นายฟูอัน ตาปู
นางสาวกามารียะห์ อาแว
โรงเรียนต้นตันหยง
จังหวัดนราธิวาส
๓,๓๐๐ บาท

ที่มาและความสาคัญ
เนื่องด้วยโรงเรียนต้นตันหยงเป็นโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และเป็นโรงเรียนที่
ในเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยา มบรมราชกุมารี จัด
การศึกษา เป็น ๒ ระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นมา โรงเรียนต้น
ตันหยงเป็นโรงเรียนที่อยู่หอพักประจา ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยในเรื่องทรัพย์สินและของมีค่าของนักเรียนไม่ทั่วถึง ทาให้
ทรัพย์สินและของมีค่าของนักเรียนหายบ่อยครั้ง เนื่องจากนักเรียนที่อยู่หอพักมีจานวนมาก ระบบการป้องกันของหอพักไม่มี ทางทีมงาน
จึงเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ จึงต้องการสร้างตู้เก็บของอัตโนมัติ เพื่อรักษาทรัพย์สินและของมีค่าของตน โครงงานชิ้นนี้เป็นโครงงานที่
ดาเนินการไปแล้ว แต่ต้องการที่จะต่อยอดขึ้นมาใหม่โดยจะเพิ่มระบบการแจ้งเตือนส่งไปยังผู้คุมหอพักโดยตรง
ดังนั้นทางทีมงานจึงต้องการสร้างตู้เก็บของอัตโนมัตินี้ขึ้นมาใหม่ เพื่อรักษาทรัพย์สินและของมีค่าจากคนขโมย ตู้เก็บของนี้จะมี
ความปลอดภัยกว่าตู้อื่น ๆ โดยจะมี ๒ ระบบ ระบบแรกจะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติ และระบบแจ้งเตือน ถ้ามีคนอื่นพยายามจะเปิดก็
จะมีเสียงดังขึ้น
หลักการทางาน
“ตู้เก็บของอัตโนมัติ” ทางานด้วยระบบสมองกลฝังตัวโดยมีบอร์ด Arduino UNO R3 เป็นตัวควบคุมการเปิด - ปิดกลอนล็อค
ประตูตู้ด้วยสนามไฟฟ้า พร้อมการสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยสัญญาณ Wifi หรือบลูทูธ โดยบอร์ด Arduino ทาหน้าที่ประมวลผล
ข้อมูล และป้อนคาสั่งให้อุปกรณ์อื่น ๆ ทางาน เมื่อมีการใช้งานหรือมีคนอื่นพยายามจะเปิดใช้และปลดกลอนไฟฟ้าที่ตู้ จะมีการแจ้งเตือน
ให้เจ้าของทราบผ่านข้อความบนแอพพลิเคชันไลน์
ผลของการทดสอบ
จากการจาลองสถานะการณ์เพื่อทดสอบการทางานของ “โครงงานตู้เก็บของอัตโนมัติ” พบว่า ระบบสามารถทางานได้ตาม
เงื่อนไขที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ การทาโครงงานครั้งนี้ ทาให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการทาโครงงานตู้เก็บของอัตโนมัติได้มากมากขึ้น โดยที่สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ การดาเนินโครงงานครั้งนี้มีประโยชน์และได้บทเรียนในการทาตู้เก็บของอัตโนมัติเป็นอย่างดี สิ่งที่ได้รับคือ
๑. ทาให้เราได้รู้จักกระบวนการต่าง ๆ ของการทาโครงงานมากขึ้น
๒. สามารถนาผลงานนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
๓. จากโครงงานนี้ทาให้เกิดทัศนคติที่ดี เกิดความรู้จักและต้องการที่จะพัฒนาโครงงานนี้ตลอดไป

รายงานการดาเนินงานกิจกรรมสนับสนุนทุนทาโครงงานของนักเรียนและสามเณร หน้า| ๑๐๕
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๖๕. โครงงานเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นางสาวนูรฮายาตี โต๊ะตาหยง
๒. นางสาวธนาภรณ์ ยาโม
๓. นางสาวไซนะ มามะ
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นางสาวนูรียะ อามะ
๒. นางสาวฮาสือนะ แบเฮง
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนบากงพิทยา จังหวัดปัตตานี
งบประมาณที่ใช้
๓,๘๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนบากงพิทยาได้ดาเนินจัดทาการเกษตรหลายด้านด้วยกัน เช่น การเลี้ยงปลา เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูก
มะนาว ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงเป็ดและเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งจากการดาเนินงานพบว่าปัญหาในการให้อาหารไก่โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเที่ยง
เพราะเป็นช่วงเวลาเรียนของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงแก้ปัญหาด้วยการจ้างบุคคลากรเพิ่มเพื่อมาดูแลในเรื่องให้อาหารไก่โดยเฉพาะทาให้
โรงเรียนต้องเสียงบประมาณเพิ่มขึ้น ดังนั้น กลุ่มของข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่องนี้จึงได้คิดค้นจะสร้างเครื่องให้อาหารไก่
อัตโนมัติเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวและช่วยโรงเรียนลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรเพิ่มอีกด้วย
หลักการทางาน
การทางานของเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ ใช้บอร์ด Arduino เป็นตัวควบคุมการทางาน เมื่อ Ultra Sonic Sensor จับเสียงไก่
ที่มากินอาหารได้ จะส่งสัญญาณค่าไปยังบอร์ด Arduino จากนั้นบอร์ด Arduino จะส่งคาสั่งไปยัง Servo Motor 5V เพื่อสั่งตัวแกนหมุน
ปล่อยอาหารไก่ลงภาชนะรองรับ และเมื่อ Sensor ตรวจจับบนภาชนะตรวจพบว่า อาหารถึงระดับที่ตั้งไว้ Arduino จะส่งคาสั่งไปที่
Servo Motor 5V อีกครั้ง เพื่อหยุดการทางานแกนหมุนที่ทาหน้าที่ปล่อยอาหารก็จะหยุดปล่อยอาหารไก่อัตโนมัติ
ผลของการทดสอบ
จากการจาลองสถานะการณ์เพื่อทดสอบการทางานของ “เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ” ระบบสามารถทางานตามคาสั่งของของ
โปรแกรมที่เขียนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
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๖๖. โครงงานพัดลมอัจฉริยะ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายอับดุล อามะ
๒. นายยุสรี มามะ
๓. นายมูฮาหมัดอามัน อาแวกือจิ
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นางสาวนูรียะ อามะ
๒. นางสาวฮาสือนะ แบเฮง
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนบากงพิทยา จังหวัดปัตตานี
งบประมาณที่ใช้
๓,๕๐๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
โรงเรียนบากงพิทยาจัดตั้งอยู่ที่ ๖๕ ม.๒ ต.บางเขา อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ทาการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
อนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งในแต่ละห้องเรียนจะมีการติดตั้งพัดลมเพดานทุกห้องเพื่อระบายความร้อนให้แก่นักเรียน
บ่อยครั้งเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนจะพบปัญหานักเรียนชอบลืมปิดพัดลมทาให้พัดลมเสียง่าย รวมทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่
ส่งผลทาให้เกิดภาวะโลกร้อน แล้วยังทาให้โรงเรียนเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงพัดลม ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้า
ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญจึงได้คิดค้นจัดทาพัดลมอัจฉริยะขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาการเปิด-ปิดพัดลมหลังเลิกใช้งาน
หลักการทางาน
Start

Power
Supply

Kidbright
Arduino

Relay
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<

เมื่ อคนเข้า ห้อ งเรี ยน Sensor ตรวจจั บวั ตถุตัว
แรกก็จะทางานโดยการนับจานวนผู้เข้าห้อง และส่งข้อมูล
ไปยั ง บอร์ ด KidBright และ Arduino ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ รั บ
ข้อมูลจาก Sensor จากนั้น KidBright จะสั่งการให้ Relay
ท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม การเปิ ด -ปิ ด พั ดลม จากการตั้ งค่ า การ
เขียนโปรแกรมด้วย Arduino โดยตั้งค่าเงื่อนไขถ้าคนเข้า
ในห้องมากกว่าหนึ่งคนพัดลมตัวเเรกจะเปิดอัตโนมัติ คน
เข้าห้องมากกว่า ๕ คน พัดลมตัวที่สองจะเปิดอัตโนมั ติ
เเละถ้ามีคนเข้าห้องมากกว่า ๑๐ คนพัดลมตัวที่สามก็จะ
ถู ก เปิ ด โดยอั ต โนมั ติ พั ด ลมจะเปิ ด ตามจ านวนคนเข้ า
ห้ อ งเรี ย น เมื่ อ มี ค นออกจากห้ องผ่า น Sensor ตรวจจับ
วัตถุตัวที่สอง ซึ่งทาหน้าที่นับจานวนคนที่ออกจากห้องทา
ให้จานวนคนที่อยู่ในห้องลดน้อยลง พัดลมตัวแรก ตัวที่
สอง และตัวสุดท้ายจะถูกปิดลงโดยอัตโนมัติ ตามจานวน
คนที่ลดน้อยลง
ผลของการทดสอบ

Stop
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๖๗. โครงงานเครื่องกรอกน้าเสียระบบอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายอันวา กามารี
๒. นายอัฟฟาน อาบูบากา
๓. นายอดุลย์ เซะมิง
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายมัรสุกี สะอุ
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหิน
วิทยา จังหวัดปัตตานี
งบประมาณที่ใช้
๓,๗๒๕ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันมีอาชีพมากมายที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการทาเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา
ซึ่งเป็นอาชีพที่นิยมในหลาย ๆ พื้นที่ ซึ่งในการทาอาชีพนี่มักเจอกับปัญหาเกี่ยวกับน้าเสียในบ่อเลีย้ งปลา (บ่อซีเมน) และต้องเปลี่ยนน้าทิง้
บ่ อ ย ๆ ซึ่ งมั น ท าให้ ใ ช้ น้ าอย่ า งสิ้ น เปลื อ งไปเปล่ า ๆ ซึ่ งทางโรงเรี ย นพี ระยานาวิ น คลองหิ นวิ ท ยา เป็ น อี ก หนึ่ งโรงเรี ยนที่ ได้ สนอง
พระราชดาริเกี่ยวกับการฝึกอาชีพในโรงเรียน โดยจัดทากิจกรรมด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักและทาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อ
ปูนซีเมนต์ และเจอปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายเปลี่ยนน้าเสียในการเลี้ยงปลาดุกทุก ๔ วัน ต้องทาการเปลี่ยนถ่ายน้า และจานวนบ่อในการ
เลี้ยง จานวน ๘ บ่อ
ดังนั้น หากเราสามารถประดิษฐ์เครื่องกรองน้าสมองกลก็จะสามารถช่วยเหลือในการทากิจกรรมของโรงเรียนแล้วยังสามารถ
ส่งเสริมให้เกษตรกรนาไปใช่ได้อย่างดี และช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไป และช่ว ยอานวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่ทาอาชีพเลี้ยงปลาอีก
ด้วย และทาให้เราใช้น้าอย่างคุ้มค่า
หลักการทางาน
เมื่ อ Sensor วั ด ค่ า ความ
ขุ่นของน้าตรวจพบว่า ค่าความ
ขุ่ น มั ว ต่ ากว่ า ที่ ตั้ ง โปรแกรมไว้
บอร์ด Arduino จะส่งสัญญาณ
ค าสั่ ง ให้ ปั้ ม เริ่ ม ท างาน ดู ด น้ า
ออกจากบ่อ เข้าสู่ระบบกรองน้า
วนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่า ค่า
ความขุ่นของน้าจะอยู่ใ นเกณฑ์
ที่ตั้งไว้
ผลของการทดสอบ
จากการทาบ่อจาลองเพื่อทดสอบระบบ “เครื่องกรอกน้าเสียระบบอัตโนมัติ” จานวน ๓ ครั้ง พบว่า ระบบสามารถทาตามที่ตั้ง
โปรแกรมไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ประสิทธิการกรองน้านั้น ขึ้นอยู่กับส่วนกรองน้า ซึ่งในการทดสอบใช้เพียงวัสดุกรองน้าจากทา
ธรรมชาติ ซึ่งอาจมีผลต่อจานวนการวนรอบการกรองน้า โดยอาจทาให้จานวนรอบมากกว่าเกินความจาเป็น ซึ่งมีผลต่อรายจ่ายค่าไฟฟ้า
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๖๘. โครงงานรดน้าแปลงเกษตรอัตโนมัติ
คณะผู้จัดท้าโครงงาน ๑. นายอิสดือเร๊ะ เจะหะ
๒. นายฟุรกอน หมะดอหะ
๓. นายเฟาซัน ลือโมะ
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางนูซีลา จินตรา
สถานที่ศึกษา
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์
จังหวัดยะลา
งบประมาณที่ใช้
๓,๑๙๐ บาท
ที่มาและความสาคัญ
ในโรงเรียนของผม เป็นโรงเรียน ในโครงการพระราชดาริ
ซึ่งโรงเรียนของผมได้จัดทาการเกษตรขึ้นมาเพื่อทาอาหารให้นักเรียน
รับประทานเป็นอาหารกลางวัน ซึง่ ในแต่ละวัน อาจารย์ได้จัดเวรของ
นักเรียน เพื่อไปรดน้าแปลงเกษตร บางวันนักเรียนก็ไม่ค่อยว่าง และ
ทาให้เสียเวลาตรงนั้นไป ด้วยกลุ่มของผมก็ได้คดิ ทา เครื่องรดน้า
แปลงเกษตรขึ้นมาเพื่อไม่ให้เสียเวลา
หลักการทางาน
เมื่อ Sensor ตรวจพบว่า “ความชื้นในดินต่ากว่าค่าที่ตั้งไว้
จะส่งสัญญาณให้แก่บอร์ด Arduino ให้ประมวลผลและป้อนคาสั่งให้
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ต่า ง ๆ ท างาน เพื่ อ ปล่ อ ยท าออกมารดน้า
แปลงผั ก แต่ ห ากเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดระบบไม่ ท างาน “ผู้ พั ฒ นา”
สามารถที่จะสั่งการแบบ Manual ผ่านระบบ Internet จากมือถือของผู้พัฒนาได้ อนึ่ง โปรมแกรมตั้งให้ระบบทางานบน ๒ เงื่อนไข คือ
๑) เมื่อถึงเวลาที่กาหนด เช้า และเย็น และ ๒) เมื่อความชื้นในดินต่ากว่าค่าที่ตั้งไว้ การทางานของทั้ง ๒ ระบบ จะทางานจนกว่าความชื้น
ในดิน เท่าระดับที่เหมาะสมกับพืชที่ปลูกอยู่บนแปลงเกษตร
ผลของการทดสอบ
การทดสอบผลงานที่สร้างขึ้นพบว่า “สามารถใช้งานตรงตามความต้องการที่ตั้งโปรแกรมไว้” ดังนี้
๑. การรดน้า เพิ่มความสะดวกในการทางาน
๒. สามารถตอบสนองความสะดวกและประหยัดคุ้มค่า
๓. ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องรดน้าต้นไม้อัตโนมัติยังทางานได้ดีเป็นปกติ
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